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י: (תשט"ותשט"ז) שנתי955ן וחשבון דץ

א' פיק,

ארגון

והארגון המצגת התקן, .1
התקן א.

ועיבורו הישן, התקן מן יותר מצומצם זה תקן אדם. כוח של חדש זמני תקן הוכן הרוח בשנת
לצמצם ההכרח מן במרינה הקיימת והבטחונית הכלכלית המציאות שבתנאי הנחה מתוך נעשה
הפונקציות ואת התפקידים את לבנות וחובה מרחיקילכת לשיפורים המשטרה של תכניותיה את
חוק למשטרה,לפי שנקבעה האדם כוח מכסת מכסימאלי. צמצום ושל חסכון של יסודות על
במשהו אלאי התקן נתמלא לא השנה גם אולם לקודמו, מאשר זה לתקן יותר קרובה התקציב
השנה בשלהי המשטרה על שהוטלו במכסות, הנוספים הצמצומים ברם, ל0/0%,י קרוב
זה חסכוני תקן בין או* הפער את הגדילו שוב הבאה), בשנה להחמיר (והעומדים הנסקרת

הממשית. המכסה ובין
בה חלה הקודמת שבשנה לאחר במקצת, מוגדלת מכסה למשטרה נקבעה 1955 שנת בראשית
השנה סרו* ער אולם איש, ל6827 שוב.והגיעה המכסה הוגדלה השנה במרוצת ירירתמה;
המכסה הופחתה 1955 שנת של סיומה ועם תקציביות, מסיבות המצבה את לצמצם הכרח היה

הנסקרת. השנה תום עם לסיומו הגיע טרם ההפחתה תהליך איש. ב200

הארגון ב.

אירעו לא טריטוריאליים שינויים החיל. של במבנהו בלבד מועטים שינויים חלו הדוח בשנת
הוקמה הארצי.. שבמטה הארגון באגן* אחד: חשוב שינוי חל הארגוני במבנה ועיקר; כלל
מחלקה מטה. ולתפקידי לשיטור המחלקה היא שבוטלה), התכנון מחלקת (במקום חדשה מחלקה
לשמש כדי הוקמה, התכנון, מחלקת של סמכותה בגדר שהיו מאלה יותר נרחבים שתפקידיה זו,
מכסימאלית ויעילות אחידות ולהנהגת השונות היחידות תפקידי של ולהגדרתם לריבוזם מכשיר

. . החיל'. של עבודתו בתכנון
. יחידות של המרחבים גבולות של ובקביעתם המרחבי התכנון בבעיות עוסקת המחלקה
והרכבן. מבניהן שלהן, הפונקציות ובתיחום המשטרה יחידות של תפקידיהן בהגדרת המשטרה;
שתובטח כדי הארצי, המטה אגפי ירי על הנקבעים הנוחלים בבדיקת המחלקה עוסקת בן
וקובעת מבינה המחלקה החיל.. ולמגמותיו,של הכולל למבנהו והתאמתם יעילותם אחידותם,
האדם. כוח מכמות את קובעת היא המשטרתי. לציוד וכן היחידות, של האדם לכוח תקנים
של. וניצולו הפעלתו אופני בבדיקת ומטפלת לחלוקתו העדיפויות סולם ואת המשטרה ליחידות

שבידיהן. הציוד ושל ביחידות האדם כוח
כן, החיל;, של והםטאטיםטיקה המחקר פעולות את מרכות מטה ולתפקידי לשיטור המחלקה
המשטרה מדיניות ביצוע והמבצעים: השיטור המניעה, ענייני בכל המטה אחריות בידיה נתונה
התנועה לענייני (פרט והרכוש האזרח ובטחון הציבורי הסדר קיום העבירות; מניעת בשטח

. . . . . הגבול). משמר של ולפעולתו בדרכים
הארצי במטה השונות המחלקות את ומנחה הביךמחוזיים המבצעים את מתכננת י .המחלקה

. . זה. ממין במבצעים לתפקידיהן הנוגע בכל
השיטור תפקידי לביצוע הנוגע בכל המשטרה יחידות את המחלקה נחה מ אלה על נוסף!

. פעולות את ומתאמת ולארביונימ למזכירויות יעילה הנהלה שיטות קובעת היא .ביחידות.
, . שליהטשטרה. הטייסת



יעילות, של האפשרית המכסימאלית הרמה להשגת מכשיר, ביצורי ריכוז.■זה,.: של מגמתו
יעי? ניצול (של עדיפות של עקרונות קביעת ידי על ובביצוע; בנוהגים קביעתאחידות ידי על
הבדלים מניעת ידי ועל האונים; לתפקידים ובהקצאתו האונות ליחידות אדם כוח בהענקת

השונות. חטיבותיה ושל המשטרה יחידות של בפעולותיהן המציאות מחויבי שאינם
המשטרה, של האדם כוח בניצול וחםכון תיאום  העיקרית שמגמתם אלה, תפקידים
ובפרט הנסיבות, בתוקן* עליה שהוטלו הצמצומים לנוכח בייחוד ביותר, מרובה חשיבותם

אנשיו. ושל החיל של שכמו על המוטלים  והולכים הרבים  התפקידים לעומת
תפקידיהן בתיחום מםויימות התאמות עמה גררה מטה ולתפקידי לשיטור המחלקה הקמת

נשתנו. לא תפקידיהן ועיקר הרכבן אולם הקיימות, המחלקות של
הדוח תקופת םוח עם משפטית; לרפואה המכון .הנסקרת בשנה המשטרה,הוקם במסגרת

... בירושלים. העברית האוניברסיטה של לרפואה הספר ביה של במסגרתו המכון נכלל
הקצונה. בדרגות הקצינים לקידום תכנית הונהגה הרוח בשנת

מכלל יוצאים למפקחים. קורם עבר אם אלא 6פקח לדרגת משטרה להעלות.איש שאין נקבע
תפקידים חודשים 18 במשך מילאו אם בדרגה להעלותם שאפשר מ45, למעלה שגילם סמלים זה
בקורם שהשתתפו לאחר בדרגה הועלו שלא אנשים על גם חל זה עקרון טםוייטים. מוגדרים

, מפקחים,
פרק במשך שירות ולאחר במבחנים עמידה לאחר אלא תיעשה לא עליון קצין, לדרגת העלאה
מפקח יותר. גבוהה דרגה התקן לפי המחייב בתפקיד או מםויימים משטרה בתפקידי מוגדר זמן
חורשים; 18 של תקופה מפקח בדרגת שירת כן אם אלא מחוזי מפקח עוזר לדרגת יועלה לא
קורם עבר לא אם מחוזיאן* מפקח עוזר לדרגת להעלותו אפשר 45 מבן למעלה הוא אם אולם

; , , , מפקחים.
סגן לדרגת להעלותו יחיה שאפשר לפני שנים שלוש. בדרגתו לשרת; חייב מחוזי מפקח עוזר

[. מחוזי. מפקח
שנים. 4 בדרגתו ששירת לאחר אלא מחלקה ראש לדרגת יועלה לא מחוזי מפקח סגן

המוגדרים בתפקידים השירות מחובת פטורים מחמישים למעלה שגילם משטרה אנשי
אלה. תנאים מילוי בלי גם בדרגה להעלותם ואפשר בקורסים, ומהשתתפות לעיל) (האמורים

לקצינים משטרה בתפקידי ונםיון נאותה מקצועית רמה להבטיח  זה הסדר של מגמתו
.: ■ ■ ייי יי ■ י אחראיים. בתפקידים

מינימאליות שירות תקופוון נקבעו מקצועייםטכניים תפקידים בעלי קצינים להעלאת
עליהם. חלים אינם אחרים, קצינים על החלים לקידום, התנאים שאר השונות. לדרגות

מסריטים. בשירותים מפקדים בעיקרם הם המקצועיים הקצינים
י : . י כדלקמן: מאורגן המשטרה חיל היה הרוח בשנת .

.. ; רצי הא המטה (1) .

. י. .■ י . ■. ■ . . .■■■■■■■. המבנה (א)

קובע הכללי המפקח וסגניו. הכללי המפקח של בראשותו הארצי,* המטה עוטר החיל בראש .

האגפים פעולות את ומתאם מנחה הממשלה, מדיניות עם בתיאום החיל, של מדיניותו את
■■■■.. ■■, ■. ■ ■ ■■ ■ . הטריטוריאליות. והחטיבות

להדריכם,;לקבוע.קווי המרחבים, פעולות את ולתאם לרכז שמתפקידם לאגפים, מחולק המנ1ה
■ י י יי ■■.,■;■ לענפיה. עבודתם ביצוע על ולפקח לפעולתם יסוד

■■/■■ :/ :■,■■: כדלקמן בנוי הארצי המטה היה הדוח שנת תום עם
מפקדת ואת ציבור לייחםי המרור את המזכירות, את הכוללת הכללי, המפקח לשכת .1

■ :.■ : //■/ " ■:" . , הגבולות. ביקורת רישום את וכן ה,מחנה, :

הבניינים מחלקת, מחלקת:האפסנאות, האדם, כוח מחלקת שמחלקותיו: המנהלה, אגף :.11 ; :
]>>■■ :.. ; ; י; , התחבורה. מחלקת התשלומים, מחלקת הקשר, מחלקת \ .

ההדרכה, מחלקת המחלקה^;לשןטורולתפקידי;.מטה, למחלקותיו: ך,ארמ1, אגף 411 ■

י הגבול..,,.:; משמר ומפקדת מיוחדים: לתפקידים המחלקה התנועה, מחלקת .

8



י לזיהוי המחלקה הכלכלית, המחלקה הפלילית, המחלקה שמחלותיו: החקירות, אגף .¥1
, ./■;■■■ :■..;. י י י .. י ■. . פלילי.. ■_.

■, .:""...( ■ חטיבות ו ים מרחב (2)

ולנקודות לתחנות לנפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים מחולק, המשטרה חיל היה הרוח בשנת
מכלל יוצאות הארצי. המטה ירי על שהותוותה המדיניות את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם

לתחנות. מחולקות שאינן הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות זה

: כדלקמן הדוח, שנת תום עם היה, החיל של הטריטוריאלי המבנה

נפת זה במחוז נכללה כן הכפרים, תתנפת הבירה, נפת  נפותיו י7!ש?יס, מחח .1

{ הקמת הנגב. למחוז האבנטואלי בעתיד שיוקצו התפקידים את שעה, לפי המקיימת, הנגב,
הקיימות. בנסיבות מוצדקת אינה הנגב לאיזור מיוחד מחוז יי

רמתגן. תתנפת הדרומית, הצפונית, נפותיו: תלאנינ, מחוז .11

חררה. החופים), משמר את (כוללת היפה נטל חיפה, נפותיו: חיפה, מחח .111

עכו. נפת יזרעאל, נפת צפת/כנרת, נפת נפותיו: הצפון, מזזה .¥1

שדה ותתנפת פתחתקוה/השרון נפת רמלה/רחובות, נפת נפותיו; המרכז, מחח .¥
. ■ . לוד. תעופה

המצבה ג.

. : הקודמות,: השנים מצבת עם בהשוואה הרוח לשנת המצבה את המראה טבלה להלן

1ט בלה
כוחמצב 19491955האדםת

המ*בה

הדרגה
י195519541953105219511950 1949

הכללי 1111111המפקח

הכללי המפקח 3321סגן 11.1י

הכללי המפקח 321עוזר

מחוזי 7554567מפקח
מחלקה 21171817128ראש

מחוזי מפקח 37312822221718סגן

מחוזי מפקח 87908380673825עוזר
ראשון 24722218714411510872מפקח
שני 1187580?38693410מפקח

1816101210113רבסמל
ראשונה) 553535501481365314270סמל(ת)

ורבשוטר שני(ה) 844861808697סמל(ת) ,588 425334
4135401742303804348525512223שוטרות)

י5991הכלכסך 586753675375479135563034

+%2.1היריוהאוהריבויאחוז 1.70/011.00/0+12.20/0+34.7"/0+17.20/0++ 61.20/0

בה אין .,1954 שנת שבסוף מזו ב%2.1 גבוהה האדם כוח מצבת היתה הרוח בשנת כי ;אם
לצרכים האפקטיבית שהמצבה לציין יש המשטרה. של והולכים הגדלים הצרכים את :כדי;למלא
המשטרה,, שלי הבטחוניים תפקידיה של ריבויים מחמת צומצמה,ביותר טהורים משטרתיים

■■ ייי . י .יי הגבולות. ובשמירת בהםתננות הלחימה בשטח
6תאפשר זוי עדיפות טחן אולם, תפקידים; של עדיפות בשיקולי ןנאטור, יסודו, זה צמצום
למצואיהצרקה שאין העובדה אףז על וזאת המשטרה, של האחרים התפקידים1 חשבון על ורק אך



והתעבורה/בדרנים. .העבריינות בשטחי יתקיים הענייייניט במצב אילה תפקידים ע1ל לצמצומם
בכוח ניכרת העלאה לתבוע יסוד יש הוא: נהפוך בהם. מטפלת שהמשטרה אחרים ובשטחים

. ■ , תקציביים. שיקוים מחמת מתמלאת אינה זו תביעה האדם.
 כוללים: 1 בטבלה הניתנים המספרים .

3 ה ל ב ט י , י . 2 ה ל ב ט

מיעוטיםשוטרות

הררנה  הרינה19551954■ ■19551954

ראשונה מפקחת
שנייה מפקחת
ראשתה סמלת
שנייה סמלת

שוטרת

3

20
49
210

2
1

19
55
252

ראשון מפקח
שני מפקח

וסמלראשון רבםמל
ורבשוטר שני סמל

שוטר

4
1

11
56
301

4

1

12

55 .
309

הכל הכל282329בסך 373381בסך

מספר הקודמת. בשנה 191 לעומת זמניים, מוספים שוטרים 588 המשטרה העסיקה הדוח בשנת
הקשורים בתפקידים הם עוסקים בחלקם שלושה, מפי יותר עלה הזמניים המוספים השוטרים
וכוי), נקיון מטבחים, (עובדי במרחבים עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, בבטחון

בלבד. פעילים משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר מנת על
/;,1953 בשנת 373 ,1954 בשנת .329 לעומת שוטרות 282) ב%14.8 ירדה השוטרות מצבת ^
בשוטרים, המצבה מן היורדות השוטרות של מקוטן את למלא היא המגמה .(1952 בשנת 415
חיפושים אמירות, על שמירה כגון: מסויים, בתפקיד אשה של העסקתה הכרחית כן אם אלא
שונות; מנהליות בעבודות מועסקות המשטרה מצבת על כעת הנמנות השוטרות נשים. אצל

וכוי. טלפוניסטיות קשר, משרדיות, עבודות
(נוטרים), המניין מן שלא שוטרים של ניכר מספר להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גם ■

. . דלקמן: החלוקה לפי השנה הועסקו הנוטרים

4 טבלה
הכלשם סר

. טטריםד,מ/]0<ק

הראשית 6הרבנות
הביטחון 24משרד

היהודית 18הסוכנות
 הממשלה ראש ביאולוגימשרד למחקר 7המכון

התחבורה 36משרד
הממשלתי 4המדפיס

הקריה 83משמר
"איתנים" החולים 5בית

הדר פרי 86מועצת
הדואר 33משרד
ישראל ■בנק 16

$הכנסת

י הכל 324כסך

מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה באמצעות משלמים הנוטרים את המעסיקים המוסרות
■בסמכויות' המשטרה,.וסמכויותיהם לחיל הנוטרים כפופים ארגונית.וטשמעתית מבחינה אך
■■ . ' .. ,:..... החוק. ירי על לשוטרים שהוענקו

גמ מדים. או שכר מקבלים מתנדבים,שאינם שוטרים של בשירותיהם גם נעזרת המשטרה
המניין מן לשוטרים הניתנות החוקיות הסמכויות ממלוא בתפקיד, בהיותם נהנים, אלה שוטרים

המתנדבים. השוטרים מצבת להלן

10



ם יי ר ט ו ש
ט
מ

בלה
ד תנ!

5

1955בים 

ו השוטריםהמתג מספר
וזכותנרבינז

מחוז
מחוז
מחוז

תלאביב
חיפה
הצפון

98
16
3

117הכלבסך

: התפקידים לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן

6 טבלה
1955  אזרחיים) ועובדים משטרה (אנשי תפקידים לפי החיל חלוקת

המספר ■ התפקיד ג 10

מפקדי הנפות, מפקדי וסגניהם, המחוזות מפקדי סגניו, הכללי, (המפקח פיקוד
110 וסגניהם) התחנות

משמרות סיורים, שוטף, בטחון הגבול, משמר ומבצעים, (שיטור ושיטור מניעה
תורני הכלא, בתי טייסות, ספנות, הגבולות, ביקורת החופים, משמר וזקיפים,
בהםתגנות, לחימה אסירים, ליווי חבלנים, כלבים, נוהגי יומנים, ניהול תחנות,
של לפועל הוצאה ועתונות, ציבור יחסי ומחקר, תכנון סטאטיסטיקה, מוקדים,

3109 . . וכוי) הזמנות חלוקת ומציאות, אבירות רישוי, ענייני מאסר, פקודות
רשמים, מעבדות, עובדי צלמים, חטאים, תביעה, גישוש, בילוש, (חוקרים, חקירה!

833 שונים) מומחים אצבע, טביעות עובדי
338 תנועה) בוחני הסברה, תביעה, תאונות, חקירת התנועה, הזרמת (פיקוח, תנועה
538 תחבורה וסדרני נהגים
162 תורניים) קציגים (כולל אופראטיבי קשר
86 וספורט) תרבות (כולל הדרכה

האדם, כוח של רישום עובדי וייעול, ביקורת מדור כללית, (מזכירות שירותים
לאור, הוצאה וטרינארים, חובשים, רופאים, סעד, תשלומים, עובדי מנהלה,
בתי עובדי מפתלים, טבחים, ספקים, בניינים, עובדיי מחסנאים, אפסנאים, נשקים,
סייסים, נקיון, פועלי טלפוניםוטיות, פקידים, בתבניות, מספנה, סדנאות, מלאכה,

1217 . הקשר) מעבדות עובדי המשטרה, של הדלק תחוזת עובדי דפוס, עובדי
27 , תזמורת
260 קורנוינד

6680 ■ ■ הכל כסך

האהח

1.6"/0

46.50/0

12,5"/0

5.10/0

8.10/0

2.40/0

1.3"/0

18.20/0

. 0.4%
3.90/0

0'ל100.0

שוטרים גם אם כי המניין, מן משטוןה אנשי רק לא נכללו ,1 מספר כבטבלה שלא זו, בטבלה
אחד תפקיד בשביל המגוייםים הנוטרים, בה נכללו לא אזרחיים. ועוברים זמניים מוספים

שטירה. בתפקידי במקומותיהם, ורק אך המועסקים המתנדבים, והשוטרים בלבד, ומסרים
ואת הציבור את האדם משרת האם היא: התפקידים האדם.לפי כוח לחלוקת הבוחן אבן
המבצע לחלק האפשרות ולמתן התנאים להכשרת משמש שהוא או במישרין, הציבור בטחון
כל ונו'.. לתחבורה לחימוש, לציוד, לדאגה ממרצו להקדיש שיצטרך טבלי תפקידו את למלא
אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים מן ניכר וחלק האזרחיים העובדים

ביצוע. בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים המניין מן המשטרה
משום טיחידותיהם, הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (%3.9 (שהם איש 260 נכללו בטבלה
הוא/מתוך גם בא אלה עויבדים המכריע.של רובם שונים. בקורסים שעה אותה שהשתתפו

: י ■ י■ ■. ■ ושיטור). (חקירות ביצוע בתפקידי העובדים
 זה ■בחשבון .הובאו לא סגניהם. ולפעמים ממש, יחידות מפקדי רק נכללו הפיקוד בתפקידי
י : יי, עצמאי. פיקוד להם שאין או בלבד, מטה כאנשי הנחשבים דרגות בעלי

ו שלכאורה פי על אן* הביצוע תפקירי על לחשוב יש האופראטיבי הקשר ועובדי הנהגים אתי

11



על למנות אין בן מובהקות. ביצועיות פונקציות הם מטלאים שירות, בתפקידי הם נראים
י כלל. מ'טטרה אנשי יקומו לא שבלעדיה ההדרכה, את השירותים

מאנשי %0.4 שהם איש 27 הב? בסך אליה וטשתייכיט ערך בעל תרבותי נכם היא התזמורת י

. י י החי^.
מכ5' %65.7 איפוא נכ?5ו תנועה) חקירה,. ושיטור, מניעה (פיקוד, מובהקים ביצוע בתפקידי
בי/"ס"י ,,\ז9!\ידי לכנותם אפשר יתר דקדוק ^דקרק נרצה שאם בתפקידים, המשטרה, עובדי
ובשירותים %3.9  בקורסים ,11.890  והדרכה) אוםראטיבי קשר תחבורה, וסדרני (נהנים

.18.6^0  התזמורת) (בצירוף
גראפית. בצורה \זנ"ל החלוקה את מראה 7 הטבלה

. ו

7 טבלה

התפקידים1955 לפי כוחה^דם חלוקת
אזרחיים) ועובדים מנברפןהה■ (אנעוי
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מוםפים; שוטרים. זה. ובכלל המשטרה, עוברי כל נכללו לה, הקודמת כבטבלה זו, בטבלה גט
מתנדבים. ושוטרים נוטרים בה נכללו לא אך ועובדים.אזרחיים, זמניים

אנשי כל מופיעים זו בטבלה ומרחבים. חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
ובתי הסדנאות האימונים, אנשיבסיסי בה נכללו וכן הארצי, המטה מצבת על הגבול, משטר

המלאכה.

8 ה ל ב ט ■ .

31.12,55 ומרחבים חטיבות לפי  המצבר,

,.. ._ מחץו מתח מחת נוהה מחה .זממת הדריה
"כי םי ה!יפח■ חיפה הטרכו תלאביב ירץשלים האי^י

הכללי 1המפקח
__

1

הכללי המפקח 33סגן

מחוזי ■21111מפקח 1■ 7

מחלקה 161111121ראש
מחוזי. מפקח 204234437סגן

מחוזי מפקח 4071259887עוזר

ראשון י99273625מפקח 34■26247

שני 102852538מפקח

101118רכסמל

ראשון 24002945:50038553סמל

ורבשוטר שני 393891300810250844סמל

1363530824שוטר ■4185764244135

משטרה אנשי הכל סך
5991 563 796 579 1115 723 2215 המניין מן

■ 588 19 17 5 12 7 528 זמני מוסף שוטר
32 5 3 1  2 21 אזרחי פקיז

שירות 44757669עובד

משטרה עובדי הכל יסך 2808739 11325928105936680י

53112722796324נוטרים

המיתקנים כל עובדי את גם אלא הגבול, משמר אנשי כל את רי1 לא כוללת הארצי המטה מצבת
זאת בכל יהיה הגבול, משטר את חשבון מכלל נוציא אם אף ברם, כולו. החיל כל את המשרתים
גרידא. אדטיניםטראטיביים מעובדים ולא מבצעים, מעוברים מורכב הארצי המטה עובדי רוב
השתייכות אלא אינה הללו העובדים מן ביותר גדול חלל! של למטה שהשתייכותם לזכור יש
בהם. יושבים ואף המרחבים את משרתים ורובם ובזבוז, פיצול למנוע שמטרתה פורמאלית,
התחבורה מיתקני את אחרים, בטחוניים ותפקידים הגבול משטר את החשבון מן נוציא אם
הם ושבהם במציאות משתייכים הם שאליהם למרחבים אותם ונחלק האימונים בסיסי ואת

הקצה. אל טןהקצה התמונה תשתנה יושבים,
מאליו מובן אולם, ביצוע; בתפקידי עובדים המכריע ברובם הם המטה עוברי שגם אמרנו
הם כך לשם אכן כי כולו. שבחיל מזה גבוה שבמטה השירותים עובדי של הייחםי שהמספר

ובזבוז. פיצול ללא כולו החיל את שישמשו מנת על  במטה מרוכזים

13



אזרחיים עובדים ד.

: דלקמן בדרגות שירותים עוברי ו69 פקידים 32 'טירתובמשטרה הרוח שנח סיום עם

המספר שיתתיט עוברי המספר

יומית 10משכורת

ח' 45דרגה

ך 4דרגה
ו' 1דרגה

ה' 4דרגה

ף 2דרגה

ג' 3דרגה

4
1

1

1

8

11

2
3
1

י יםםק ר

חניכים
15דרגה

14דרגה

11דרגה
10דרגה
9דרגה

8דרגה

7דרגה

יידרגה

69 הכל בסך 32 הכל בסך

בשנה 35 במקום פקידים 32) השנה ירד השירותים, עובדי מספר ובייחוד הפקידים, מםפר
במקום יתגייס, היא המגמה כאן גם הקודמת) בשנה 81 במקום שירותים, עובדי 69 שעברה,
של. מאלה יותר נרחבות העסקתו שאפשרויות משטרה, איש המצבה, מן היורד אזרחי עובר כל
, . . י האזרחים.
זמניים מוספים שוטרים ארבעה וכן שוטרות, של למעמר חניכות שתי הועברו הרוח בשנת

, שוטרים. של למעמד  נוטרים ושני
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;6!6י!

ב' פרק

אדם*) כוח

האום כוח בעיית .1

משטרת של התקינה התפתחותה בדרך העיקרי המסטול השנה נם היתה האדם כוח בעיית
פרטיה, כל על כאן נחזור ולא הקודמים בדוחותינו בהרחבה נתלבנה כבר זו בעייה ישראל.

נשתנו. לא העיקריים קוויה כי
לתופעה אנו עדים שוב אולם, ל550, ט649 השנה אמנם ירד המצבה מן היורדים מספר
מן היורדים בין המתגייסים. טםפר של הגיע*ל%81.4 המצבה מן היורדים שאחוז המדאיגה,
עלה כך על נוסף שוטרים.  ויתרם סמלים, 12 אחר, מפקח עליונים, קצינים שני היו המצבה

■ י ■ ל%74.4). (מ0^69.9 המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז שוב
ל59.470 המתפטרים אחוז הגיע בה ,1953 בשנת בטידתטה שנבלמה להתפטרות, זו נטייה
שבאחת הקודמות, השנים כלפי שיפור אז בו היה זה גבוה אחוז (אף המצבה מן היורדים ממספר
עניין יש הנסקרת. בשנה שוב וגדלה 1954 בשנת שוב נתחדשה ל%83.6) זה אחוז הגיע מהן
כמודגם הקודמות השנים במרוצת המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז בהשוואת רב

, דלקמן; בטבלה

9 טבלה
המגבה מן היזרדיק בין המתפטריס אחוז

' כיןהשנת המעטרים *ח\ץ
המצבה מן הייררים

1948%12.9

1949$7.%3

1950%69.8

1951%83.6

195274.00/0

195359.40/0

195469.90/0

195574.4"/0

בעקיפין, לשמש, זו טבלה עשוייה בעיקר, כלכליות הן בהתפטרויות לתנודות שהסיבות נניח אם
קיומה. שנות במשך במדינה הכלכלי המצב של מרד מין

ודאות, של רבה במידה להניח יש אולם, להלן, ינותחו המתפטרים ידי על שניתנו הנימוקים
המשכורת,שערכה, בזה: זה התלויים שניים, הם ההתפטרויות לריבוי העיקריים שהגורמים
שלא התפקידים ריבוי מחמת האנשים של שכמם על המוטל הכבד העבודה ונטל ירד;, הממשי
עלול זה, תהליך ייבלם לא שאם לחשוש יש המשטרתי. האדם כוח של מקביל בגידול נתלווה

; .... י הכי. בלאו גם כבר שהנו מאומן, אדם בכוח נוספים להפסדים לגרום הוא
דווקא, צעירים לגילים משתייך המצבה מן היורדים של המכריע שרובם בדאגה, לציין יש

י דלקמן: 10 בטבלה כמודגם

י " . . בלבד, המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבגזרק המספרים י)
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10 טבלה
הגיל לפי  1955  המצבה מן והיורדים

השנתי המספר הגיל
שנה 20 21%3.8עד

שנה 25 ער 22741.30/0מ20
שנה 33 עד 16229.50/0מ25
שנה 35 עו 10018.20/0מ30
שנה 40 עי 213.80/0מ35
שנה 50 עד 152.70/0מ40

ומעלה 0/0י.40מ50

%100.0 550 הכל םך

אחוז המצבה. מן היורדים מכלל ל%74.6 הגיע 3020 מגי? המצבה מן היורדים אחוז
המצבה מן היורחם ואחוז. היורדים, מכלל ל%92.8 הגיע 3520 מגיל המצבה מן היורדים
המשרתים שלושים ער מעשרים הגיל בני אחוז היה שעה אותה ל%96.6. הגיע 4020 מגי?

המצבה). מן היורדים בין זה ניל בני %74.6 עם (השווה בלבד. %48,6 בחיל
.11 בטבלה כמודגם המצבה מן היורדים של ויתקם בחינת היא ביותר חשובה בחינה

11 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1955  המצבה מן היורדים

עדחמשארנעשלוששנהפחוה ער6 הכל20\\ סר ובועות1020שניםשניםשניםאתתמשנה

עליונים ■קצינים 11.2
13מפקחים ,. 143,12
57741111223373סמלים
1165180757034348463שוטרים

הכל 12258907982466193550בסך
מספרי עם השוואה

1954 .215100108שנת 8632663741649

ברם, בייחס; מועט שוויתקם המשטרה אנשי מבין המצבה מן היורדים רוב באו השנה גם
השנה (מספרי יותר גבוה שוויתקם המצבה מן היורדים מספר גם ניכרת עלייה עלה השנה

הנסקרת). השנה של השנתי הכל לסך מתחת השוואה, לשם ניתנים הקודמת
לנ( המצבה, מן היורדים של לוויתקם ביחס הכוללים המספרים את ראינו דלעיל בטבלה

בלבד: המתפטרים של הוותק מספרי נותחו דלקמן בטבלה סוגיהם;

12 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1955  המתפטרים

ערחמשארבעשלץששנהגזוזות ער6 1120
גמעלח1020שניםשניםשניםאז/המשנה

עליונים 12י1,.קצינים

1314211מפקחים
 477399212163סמלים
734166024920211שוטרים

הכל 784876656930בסך :4751409
מספרי עם השוואה

1954 16183735219412131454שנת

לעיל. שצויינה בתופעה אנו מבחינים כאן גם
הדוח: בשנת המצבה מן ההורדות המתייחסים,לסיבות המספרים מנותחים בה טבלה להלן ■
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13. טבלה, , ,

סיבות  1955  המצבה מן הורדות

הכל םך סמלים
ושוטרים מפקחיםי■ קטינים.

עליונים ההורחז ■מינות

66
396409
3535
4646
99
11

33
11
1010
1313
55
11

12

99

11
המשטרה לפקודת (1)9
המשטרה לפקודת (3)7■

המשטרה לפקודת (2)17
המשטרה לפקודת (4)17
המשטרה לפקודת (7)18

המשטרה לפקודת ך15 (3)7
המשטרה לפקודת 15

במועצתו המלך מדבר 15

ונספו נפטרו
התפטרו

סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי פוטרו
סעיף לפי1 סוטרו
סעיף לפי פוטרו

לצה"ל גויסו
לקצבה יציאה

עריקים
אחרות סיבות

550 536 12 הכל בסך

פוטרו 35 התפטרו; 409 ונספו; נפטרו אנשים ששה מראה: המצבה מן ההורדות בחינת
שונות סיבות בגלל פוטרו 63 לשירותם; הראשונים החודשים ששח של הנםיון תקופת תוך
התפתחות או אופי קווי בגלל ישירות איהתאמה איש.משטרה, חולמת שאינה (התנהגות
האנשים, של רמתם לשיפור מאמצים נעשים אפשרי שהדבר בטירה מספקת; בלתי והשכבה
13 המשטרה); משורות האיש את להוציא אלא ברירה אין  איהצלחה של במקרה אולם.
מחמת בבריאותם שלקו (אנשים רפואיים מטעמים  11 משמעתיות; עבירות על פוטרו
הם כשאין רק למלאם; מסוגלים שהם יותר קלים בתפקידים כלל, בדרך משובצים, שירותם
13 פוטרו כן פיצויים). תשלום לאחר שירותם, את מפסיקים אלה תפקידים גם למלא מסוגלים,
להעסיקם אפשרות היתה ושלא בוטלו, ומנהלה) שירותים תפקירי (בעיקר שתפקידיהם איש
: . אחרים. בתפקידים
של בדוחות בהרחבה בה שעסקנו הבעי"ה פרטי כל על לחזור בדעתנו אין כאמור, כי, או*

המשחקי המצב של ביותר החמורה התוצאה על מלהצביע פטורים אנו אין  הקודמות, השנים
ואפשר רבות, שנים הנמשך בתהליך אחרונה חוליה רק הן אלה טבלות דלעיל. הטבלות מתוך
המסתברות תוצאותיו ושל זה תהליך של טיבו ישראל. משטרת של קיומה שנות כל במשך לומר
בשנות המצבה מן ההורדות ואת הגיוסים את המראה דלקמן, בטבלה עיון מתוך מתברר

.19551948

 14 טבלה
1955  1948  המצבה מן ההורדות גיוסים

(
היורדים אהה
המגיבה 10

המתגייסים לעומת

המתפטרים אז/ה
היורדים מגט
המצבה /0

מהם
התפטר! הסצנה !0 טייסו השנה

1948212030940%12.914.670
19491927586447%76.3.32.10/0
19501186662462%69.855.870
ס/41.20/"1951215488774283.7
י19521383844625 74.00/0%61.0
1953124365138659.47052.470
195454964945469.970118.2%
195567455040974.47081.670

46.1' 69.470 3565 5138  11136 הכל בסך

שעברו אנשים זה (ובכלל באותן.השנים למשטרה שהתגייסו אנשים 11,136 שמתוך לנו התברר
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;5138 המצבה מן הורדו  לשעבר) הטנךט ממשלת ממשטרת במישרין יישראל למשטרת
בשנתיים במיוחד החמיר זה תהליך המשטרה. מן יצאו שגוייםו האנשים מכל 46.1^0 כלומר:
שגוייםו האנשים מספר של ל118.290 מן.המצבה היורדים אחוז הגיע 1954 בשנת האחרונות:
הדבר למהי כלומר; המתגייסים.; ממספר 81.690 המצבה מן ירח 1955 בשנת שנה; אותה
כ? למחצית, קרוב האחרונות. בשנתיים בלל אנשים גוייםו שלא כמעט כאילו משל דומה?
גיוסים של זה ענקי מחזור המצבה. מן ירדו ישראל מדינת של קיומה בשנות שגוייםו האנשים
סגל המקצועית;של ורמתו התמחותו ועל הממוצע הוותק 1(ל השפעתו המצבה, מן והורדות
תקדים ללא הוא  ומאמצים טמון מרץ, בזבוז  הבזבוז ביותר. חמורה  המשטרה עובדי
בהכשרתם שהושקעו וההשקעות ההוצאות בהפסד רק מתבטא הוא ואין המשטרות, ימי בדברי
ש1ב להשקיע המשטרה חייבת כך על נוםן* המשטרה; שורות את שעזבו האנשים של ובציודם
הבטחון לה שיהיה טבלי חדשים, אנשים של ובציודם להכשרתם מאמצים ושל ממון של אוצרות
בעובדה נחמה של קורטוב למצוא אפשר במאוחר. או במוקדם לטמיון תרד לא זו השקעה שגם
המתוקנות של אלה עם יפה המשתווים להישגים הגיעההמשטרה זה עניינים מצב שאמרות

יותר, עור גדודים ספק ללא הישגיה היו  זה מחזור אילולא אולם שבמשטרות;

ההתפטרויות נימוקי
התפטרות; בקשות שהגישו המשטרה אנשי ירי על שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן

15 לד. ב ט
19521955נימוקי  ההתפטרוית

האוזוזהטוענינזמפניו
הנימוק

ג1955195419531952195519541953195

מספקת. אינה משכורת
קשים שיירות 686810525414.270%15.027.270%40.7ותנאי

משפחתיות 1431529415435.070%33.5%24.424.770סיבות
לקוייה, %0%7.58.070.223229500.4707בריאות

להשתלם המתפטר 1947%0.22.0%%1.0%1.1כוונת
אחר ממשלתי למשרד 344110.770%0.9%1.01.770העברה

י23התיישבות ן21 12
12

1 127

5.6704.6%( 3.10/0
לארץ לחוץ 13141493.2703.170%8.123.870נסיעה ■

ושונות אישיות 146154%35.733.9701סיבות 32.770

■ הכל. 409454387625100.0בסך %100.0 %100.0 "/0100.0 %

רבים, במקרים מג^ים, אינם המתפטרים ידי על הניתנים הפ'רפא^יים שהנימוקים אין.ספק כי אם
,,סיב1ת שצויינו הנימוקים לקבוצות זה דבר מתייחס ושבייחוד לאשורן, האמיתיות הסיבות את
1(ל במקצת אור להפיץ או להסביר כדי או^י בהם יש /שת/ת", אישי/ת !,,סךב1ת משפחתיות"

, זה. בפרק המתואר הדברים מצב
מתאימים אנשים של שבגיוסם הקושי והוא חידוש, השנה נופף לעיל המנויים הקשיים על
אלא אנשים לקבל לא  המשטרה של מהחלטתה נובע זה קושי האדם. כוח. מכסת למילוי
תקופת לאחר טירונים לפטר הצורך שיימנע מנת על המועמדים, של יותר קפדנית ברירה לאחר
בו. ויישאר בשירות ייקלט שהמתגייס הדעת על טתקיבל סיכוי שיובטח מנת ועל נסיוןקצרה,
ולדרישותיה. המשטרה לצורכי מתאימים במועמדים היה המחסור במועמדים; מחסור היה לא
לוותר ההכרח את עמו גרר זה דבר בלתיראויים, נמצאו לגיוס המתייצבים של המכריע רובם
מוגדרת תקופה. תחילה לשרת המתגייס כל היה חייב שלפיו העיקרון על טםויימים במקרים
לשירות במישרין נשלחו ויתרם הגבול, למשטר צורפה בלבד המתגייסים כמחצית הגבול. במשמר

רגילים. משטרה .בתפקידי
לטעןהגיוט טםויימת תעמולה פעולת לנהל הכרח היה. מתאימים, .מועמדים שיושגו כדי
תעמולה החלה אך ברם, וכיו"ב. קצרים קולנוע סרטי מודעות, באמצעותהעתונות, למשטרה,
.■■.■. המכסה^ הפחתת מחמת הגיוס את להפסיק .הכרח היה  פרי לשאת זו
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■:. . . . ■ י הארפ כוח הרכג .2 ;

ושל המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן
המוצא,"הוותק. ארץ ההשכבה, רמת המשפחתי, המצב לפי הגי?, לפי נותח האדם כוח בעיותיו.
ניתנת המשפחתי") ,,המצב  29 לטבלה (פרט טבלה בכל בארץ. השהות ותקופת במשטרה
האחוזים ניתנים וכן ,1954 לשנת המספרים עם 1955 המספריםלשנת הכלשל הסך של השוואה
טבלה לכל מתחת .1954 שנת עם 1955 שנת בהשוואת כאן גם השנתי, הכל בסך מהווה סוג שכל
נתוני עם והשוואתו 1955 לשנת המתגייסים מספר של מקביל ניתוח ניתן הנזכרות הטבלות מן
החיל של הכוללים המספרים עם .למתגייסים המתייחסים המספרים, השוואת .1954 שנת
.גם נותח זה חוטר הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו מלמדת
מסעיף וחוץ לטירונים, ביחס קיים שאינו הוותק, מסעיף חוץ לעיל, שנמנו הפרקים ראשי לפי הוא

המשפחתי. המצב
בשנות האדם כוח הרכב של סיכומיההתפתחות גראפיות בטבלות ניתנים בך על נוסף
דרגת בארץ", השהות ,,תקופת המוצא", ,,אדץ  דלקמן: הפרקים בראשי ,19551951

במשטרה", (,,הוותק ההשכלה"

המשטרה אנשי של גילם א.

16 טבלה
כוח הרכב הגיל19541955האדם לפי 

יל נ ה
ושוטריםקצינים גםייההאחוזהכוללהמספרממלים

1955195419351954195519551954

שנה 25 351318175113211756%22.0%29.9עד

שנה 30 עד 252346155415521577159826.30/027.20/0

שנד, 40 עד 311812142076166222571876,37.70/0%82.0

ומעלה 4123417360246483663714.00/0%10.9

10 0.0% 100:0 0/0 5867 5991 5429 5550 438 441 הכל בסך

17 טבלה
הגיל לפי  19541955  מגוייסים  האדם כוח הרכב

בסר האחת
השנתי תבל הכולל המספר סמלים

ושוטרים קצינים וזגיל

45145166.90/0

0'ל16216224.0

5255%8.2

66#0.9

שנה 25 עד

שנה 30 עד 26

שנה 40 ער 31

ומעלה 41

100.0 % 674 671 הכל בסך

ירד משלושים למטה שגילם האנשים מספר במקצת. עלה המשטרה אנשי של הממוצע גילם
שלושים., מגיל למטה הוא (90.9^0) החדשים המתגייסים של רובם"המכריע מ%57.1לל%48.3.

, .40 מגיל למעלה אף ממחציתם: ויותר שלושים, מגיל למעלה הם הקצינים רוב
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המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.
18 טבלה .

המוצא ארץ לפי  19541?55  האדם כוח הרכב
בם"הכוללהמספרץשץטריגזסמליםקצינים גזשנתיהאחוז יה

המוצא ארץ
1955195419551954.1955195419551954

ישראל 5755988101210451067%17.518.20/0ארץ
88109610201104102818.40/017.50/0אסיה

9910669491075958%17.916.30/0אפריקה
י364363אירופה 239024392754280246.00/047.80/0
/"0.2/"3310913120.2אמריקה

הכלי 4414385550542959915867100.0בסך 0/0100.0%

19טבל ה
הרכנ האדם כוח 19541955מגוייםים: המוצא ארץ לפי 

בם"הכץללהמספרושוטריםםמליטנןצינים השגתיהאתת ה
המוצא יארץ

1955195419551954195519541955 '1954

ישראל /1389759078%13.414.20ארץ
/"16011316011323.7/20.6אסיה

26.470/"21914521914632.6אפריקה
/"38.6/"21020120220321230.1אירופה
/"2121%0.30.2אמריקה

הכל 100.0/"313671536674549100.0בסך %

י^ירי מכלל 35.7.% איפוא, המהווים, המיעוטים, מבני 373 כו^ים 18 שבטבלה הארץ י^ידי
הקודמת. כבשנה הארץ,

מבין ו0^56.2 המשטרה אנשי םכל %36.3 הם ישרא5) ארץ (להוציא ואפריקה אסיה י^ירי
הקודמת), בשנה ד%47 %33.8 (5עומת 1955 שנת טתגייםי

ארצות, מ49 באו ישרא? שוטרי המשטרה, אנשי באו שמהן הארצות בפירוט עניין יש
5פי החי? של הרכבו הגוויות. קיבוץ ואת היישוב בבואת את אנפין בזעיר משקפת והמשטרה
היישוב, של הדיטוגראפי בהרכבו שח^ו השינויים את משקף קיוטו בשנות המוצא ארצות
ובאי השונות הערות אנשי הגאיות. מיזוג בתדריך חשוב גורם ספק לל8 משמשת המשטרה

מובהקת. ישראלית רמות ב1(ל אחיד לציבור בה מתמזגים השונות הארצות
: המשטרה אנשי באו שמהן הארצות הן ואי?ו

ישראל
רומניה
פולניה
עיראק
מרוקו
מצרים
גרמניה
צ'כיה

תורכיה
הונגריה
בולגריה
רוסיה

(כולל
לוב

אלג'יר
סוריה

■ . תימן
פרס

אוסטריה
י ליטא

כ"א 1  עדו קורדיסטן, אינדונסיה, 52 .  לבנון

1045 31יוון
822 25יוגוסלביה
813 מקורסיקה) 5 (כולל 28צרפת
580 19טוניס
466 18לטביה
377 18ספרד
221 18הודו
216 מסיציליה) 2 (כולל 17איטליה
216 10בלגיה
159 6הולנד
122 6אפגאניסטן

 הברית 5ארצות
120 5אנגליה
115 הירדן 4עבר
95 4סין
87 3ארגנטינה
83 י 2קובר.
68 2סודן
מקסיקו,66 בורמה, שוויצריה, קולומביה,
דנציג,56 סעודיה, קנדה, אפריקה, דרום
32 ערן קורדיסטן, 1אינדונסיה,

מג'ורג'יה) 1 מארמניד., 1
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20 טבלה

%0.2 0.2* 0.3:5 03* %0.2

אמריקה

19551951 האדם כוח בהרכב שינויים

אירד3רו

המוצא ארנן

אפריקה

נחזזחזחז! 19 51

1 9 5 2

11 95 ג
11 9 5 4
11 9 5 5

:ל203

צ18.4

69סיו7 יעורא^ ארנ^
0>)



שט*פר שעה בהדרגה, לרדת ממשיך1 אירופה וידידי הארץ ילידי שאחוז אנו למרים זו מטבלה
והוא זעום תמיד היה אמריקה ילידי אחוז בהתמדה. לעלות ממשיך אפריקה אםיה:1עו^י עו^י

. , . י מעיקרו. שינוי ללא נשאר
הישראלית. האובססיה של בהרכבה התמורות את נאמנה אלה שינויים משקפים כאמור,
לייחס יש הנראה וכפי זה, מסוג השינויים בשיעור ניכרת האטה הורגשה 19551954 בשנות

החיל. של לגיבושו מאשר יותר היישוב, של הדימוגראפי הרכבו לגיבוש הדבר את

המשטרה אנשיי של השכלתם ג.

י.. , ; 21 טבלה
.,. ההשאלה לקי 1954195 האדם5 כוח הרכב י י י . .י י

ההשכלה יהמטפרושץטריםסמליםקצתיםדונו! בסיהכן?? יה.השנתיהאחת

1955י :,. 1954195519541955 ,195410551954

מעממית יי673■פחות. ■" 542$67 י 542,י ,%11.2%9.2י

יעממית 8783318831723275325554.7"/55.50/0

תיכונית 1212369301381313%6.4%5.3חצי

.,, :תיכונית ;,■ 245 :246122413101469155624.5"/26.60/0

גבוהה 0,40/0/"161610820240.4חצי

81גבוהה; .8186961671772.80/0%3.0

הכל /"4414385550542959915867100.07100.0במן

22 טבלה
ההשכלה לפי  19541955  מגוייסים  האדם כוח הרכב

ההשכלה ררגץ\
נס"הכץללהמנזפרושוטריםטמליםינינז השנתיהאחוז ה

19551954 ../195519541955 ,195419551934

מעממית 147113■פחות י■ 147113%21.8 .20.6"/

* /"53.7/"336629236629554.3עממית

תיכונית,;. /"13.1/"102721027215.2,חצי

2550תיכוגיח, .4852537.7"/%9.7

גבוהה .3404חציי 90'.6/%1.6

. ■ ..■ ...■,. יגבוהה 2י1 י"253■ 7!;
י ו י■

%0.4 %1.3י

הכל 100.0/"313671536674549100.0בסך %

בלבד. קלים שינויים חלו החיל אנשי של להשכלתם המתייחסים במטפרים
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23 מבלה
19551951 כוחהאדם בהרכ!: עויגוייבד

ההעוכלה
65.9/, 64.7/. 64.6 5.

עבוכויית

3 6  5 ?'.

30.9./,

תיכונית

1 951
195 2
1 9 5 3
1 9.5 4
1955

5.5../
3.2 ./. 3.4 5'. 3 .3 4 3.8*

גבוהת ^



לא זה שמצב לחשוש יש החיל. של ההשכלה ברמת לירידה מתמדת מגמה על מראה זו טבלה
ניכרים שיפורים יחולו כן האטור>אלאאם המגמה לבלימת למרות,המאמצים* תקנתו, על יבוא
הזקוקים משטרה לאנשי כללית השכלה במתן התחלה נעשתה השנה והעבודה. המשכורת בתנאי

;. , כללית. להשכלה מיוחדים משטרתיים לקורסים שליחתם ידי על לכך,

משטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

,..,. 24 טבלה
בארץ;;: שהות תקופת לפי  19541955  האדם כוח הרכב

כארץ השהות יסמליםקעיגיכהקופה המספרושוטרים בס"■הכץלל"יי' האז/ה השנתי■ ה

19551954195519541955195419551954

הארץ 5755988101210451067%17.4%18.2ילידי

ומעלה שנים 10322314110294314241257%23.821.17

שנים 10558 .593012251230702571%51.2%43.8

שנים 52410446962450972%7.516.65'

שנתיים עד ;י22%0.1שנה 

משנה .פחות ■■ 

הכל 100.0/"4414385550542959915867100.0בסך %

25 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19541955  מגוייסים  האדם כוח הרכב

בארץ השהות בם"הכגללהמספרץשץטריםממליםקציניםהקופה שנתיהאחת ה ה

1954 1955195519511955195419551954

ארץ 3ילידי 189759078%13.414.2.%

ומעלה שנים 108 265526760%9.9%10.9

שנים 1050361218361220%53.640.194

שנים 52 154190154190%22.8%34.6

שנתיים עד שנה 22%0.3

. משנה פחות , 11%0.2

הכל 13כסך 3, 671536| ) ;1674. ,549100.0 %100.0 %
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26 טבלה

ג5.2 .

19551951 כררזה*דם בהרכב עוינריים
באוכן רזכברהרת תקרפ:הנ

%51.2
ז1111111118? 9 51

1 95 2

1 9 5 3

1 9 5 4
1 955

כיעוגה פיתות 1עד2 5 113 2 5נבז10 ומגב^ה נטיגלם 10 הטונ^ יגלידי



כפי חדשים טעונים הגרו? בחללןו המורכב חי? מלהיות הממטרה פסלוה האחרונות בשנתיים
אפסי,  משנתיים פחות בארץ הנמצאים האנשים של טםםרם כן, שלפני בשנים הדבר שהיה
הנמצאים האנשים של מספרם גם החרשים. המתגייסים בין והן הקיים, המשטרה אנשי בסגל הן
בין ט%50)והן למעלה של (ירידה הקיים בסג^ הן ניכר באופן ירד שנים מחמש פחות בארץ
שוויתקם אנשים  המשטרה אנשי של ממחציתם יותר משליש). למעלה של (ירידה המתגייסים
כוח בהרכב התנודות את גראפית בצורה מראה 26 הטבלה שנים, עשר עד מחמש הוא בארץ

.19551951 בשנות בארץ הוותק מבחינת האדם

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

27 ה טבל
במשטרה הוותק לפי  19541955  האדם כוח הרכב

גשגטרימקגיינים בם"הט?להמספרסמלים השנתיד,א7,!ז ת

■15551954195519541955195419551954

ומעלה שנה %0.5%0.3■13617143020מ30
שנה 30 עד שנה 4036575297881מ20 1.6"/1.6"/
שנה 20 עד שנה 10498מ15 174143278241,%4.7%4.1

שנה 15 עד .:1430143175157205מ10 2.6"/%3.5
שנים 10 עד ,201186מ5 ,174212731943145932.4"/24.9"/

. שנים 5 .עד 13.16..1083 :..■..;■■.595:.:1096611;18.3 %%10.4
שנים 4 1114751עד %12.7%20.1"11647621178י
שנים 3 /"14.3/"2311.77783080084113.4ער
שנתיים 15.20/0/"19252578652768904.6עד

אחת שנה ..16.549.318עד 552
■■_,. . 3:34:;:..י ■:. 9.2"/ %5.7

הכל ■4414385550בסך 54295991. 5867 ;100.0"/100.0"/

הגבוה המחזור אלטלא ניכר יותר הרבה 5היות אמנם היה על(ל אשר מוחשי, שיפור ח? זה בנידון
בייחם מועט וותק בעלי האנשים מספר הקודמות. בשנים המצבה מן והורדות התפטרויות של
ר%80.9 הקודמת בשנה %65.7 (לעומת %58.2  שנים מחמש פחות של וותק בעלי ירד:
שלפניה); בשנה ו64.59/0 55.3^0 (לעומת שנים מארבע %39,9פחות. שלפניה); בשנה
שלפניה); בשנה ו%53.7 הקודמת בשנה %35.2 (לעומת שנים משלוש פחות  27.2^0
אחוז שלפניה) בשנה ו%32.5 הקודמת בשנה %20.9 (לעומת %13.8  משנתיים פחות
בשנה:הקורמת %5.7 לעומת 9.2^0) במקצת שוב עלה.השנה משנה פחות המשרתים האנשים
המשרתים האנשים כלומר, מלא, אימון המאומנים האנשים אחוז. שלפניה); בשנה ו%16.6
הוותק בעלי של מספרם אין עדיין ברם, לעורר. כרי בכך ויש איפוא, עלה, ים, שנ מחמש למעלה
אלמלא זה. באחוז להסתפק שאין מאליו ומובן המשטרה, אנשי מספר למחצית מגיע המספיק
כיום מגיע הוותק בעלי אחוז היה המשטרתי האדם1 שבכוח היציבות וחוסר המתמדת הנשירה
בלבד, ישראל הקמתמדינת של תוצאה איננו הוותק בעלי מיעוט לממדים.משביעיםרצון:

:?יי: !1י: י י ייי ■< י המתואר. היציבות חוסר של (ובעיקר) גם אלא
גראפית. בצורה 28.דלהלן בטבלה משתקפים 19551951 בשנות בוותק שחלו השינויים
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1951

2.0 .'ל

6.1./.

.52 .'ל

17.5/.

19551951

1952

28 טבלה

האום כות בהרכב שינויים

[

%4.7

.'י2.5

%55

ד171וזז1ץ±ו1.ז.^1ז1ץ

1>>^1>>>>.11>*973י2

3* .**

במשטרר; ריורתק

1953 1954
%1.7

3 %6

3 .7*4

*ם.19
=

1ן1ז^ו1ד!.[1ד1
113ז£.ז17¥ו'4ז1 .%2

20. 2 ./.

16.4*

10 .יי8

%21.2
±ז!^ל17171ז1.ז111זז1ז

15.955

16. 6 %

*8.ו

1י ו. ./.

3.5 7.

2*.9

1955
2.> %

.'י7.)י

2 .'י6

4/ "

.1* ^?0

.3/..

.%2

7 7'.

1*

15

5 ■

%18.3

12.7*

*.%6

%9.2

מ2120ונה למעלה

ג2ו3ה 20 ץ15י.0:ד

ע2ונה 15 נבד 10

שבים ו 0 עד 5

גטגים 5 עד

מעובים ד 11

מגבים 3 1ב1

נ2ונתייכר ננד

אתת ט:ז27ונת

?5



■?$

המשפחתי המצב ו,
29 ה בל ט

המשפחתי המצב לפי 1955  האדם כוח הרכב

רנה ד רווקיםיה
נשיי
בלי
ילדים

ילדיםיםנשוא נרץשיםעמ
בלי
ילדיה

גרוניים
9ט
ילדים

אלמגים
בלי
ילדים

אלמנים
עם

 ילדים
"כ במת

, 9101112'8ד123456

קצינים
ושוטרים סמלים

16
1230

62
732

102
1145

187
1365

62
540

4
277

2
122

1
49

1
35107311

1
5

1
19

1
2

1
7

441
5550

הכל 1246794124715526022811245036107311620385991בסך

כו*רים שוליות

המתגייסים וחלוקת גיופ .3
וחטיבות. ביחידות חלוקתם ואת המתגייטיט. מספרי את המראה טב^ה לה^ן

30 טבלה
אזרחיים ועובדים המשטרה אנשי  1955  הצבתם ומקום לדרגותיהם המתגייסים

ם יי סרעובריפקיר
הכלשירגתיבאזרחיים

220930
 ■2
160
1110

148
156

11

שץטרימ
מוספים
ומנייםי

אנשי םוז"ב
משטרה

המניין מן
עוטרים סמלים מפקחיםקצינים עליץנימ

19

16
52
46
14
11

16 3924057
12

56572
1061063
43435
52523

י 992

12 הארצי המטה
הארצי האימונים בסיס

ירושללם מחוז
תלאביב מחוז

חיפה מחוז
הצפון מחז
המרכז מחוז

158 16 1217 28 512 674 659 12 הכל בסך



ושינויים תנועה .4 י

נפטרים א.
: דלקמן המשטרה אנשי נפטרו הדוח בשנת

המץץת תאריך המוות פימת ם ש גז הרוגה האישי*

דברבסמל171 .22נפטראביעקב 1.55
ראשון1617 עובדיהסמל 28.11.55נפטרעבאדי
שני329 דבסמל .20נפטרזוננברג 7.55
שמעוןשוטר3730 .5נפטרכהן 3.55
ספדישוטר7080 סעדי תפקידומוחמר במילוי נפל

מסתננים) עם ביריות .26(נפגע 6.55
יעקבשוטר12463 שושן .26התאבדבן 2.55
זמני10900 מוסף חממהשוטר 21.12.55נפטרסעדיה
זמני11468 מוסף שלוםשוטר 20.11.55נפטרצדיק

נכים ונספיםב,

נהנים זה חוק לפי תשט"ו1955. ונספים) (נכים המשטרה חוק את הכנסת חקקה כ17.5.55
שירותם בשעת שנחבלו חבלה ירי על שנגרמה נכות, מחטת השירות מן ששוחררו משטרה אנשי
הוענקו מסויימות זכויות בנכות. שלקו צבא לאנשי שהוענקו הזכויות מאותן שירותם, ועקב
שוטר של שאריו גם שרה. בתנאי ששירתו בשעה בה שלקו מחלה מחמת שפוטרו לאנשים גם

דומים. בתנאים שנספו חיילים של כשאריהם מזכויות נהנים תפקידו במילוי שנפל

השירות מן פרישה ג.

המדינה לעוברי וגימלאות מענקים הקובע תשט"ו1955, (גימלאות) המרינה שירות חוק
הנובעים מםויימים בשינויים משטרה, אנשי על הוחל  שנפטרו עובדים של ולשאריהם שפרשו
איש אלא זה יסוד על השירות מן פרש לא שעה לפי במשטרה. השירות של המיוחד מאופיו

שירות. שנות עשרות כמה לאחר אחד, משטרה

בדרגה העלאות ד.

כדלקמן: איש, 335 בדרגה הועלו הרוח בשנת

האנשיםלררגת מם2ר

מחוזי 2מפקח
מחלקה 6ראש

מחוזי מפקח 12סגן
מחוזי מפקח 9עוזר

ראשון. 43מפקח
שניי 17מפקח

4רבםמל

ראשון 62סמל
ורבשוטר שני 180סמל

הכל 335בסך

בדרגה הורדות ה.

בי של.סמל זמנית דרגה בעלי (רובם,המכריע משטרה אנשי 80 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה
הגבול ממשטר העברה (כגון דרגה חייבו שלא אחרים לתפקידים העברתם עם רבשוטר) של או
אלה בין ביותר: מועטים היו משמעת מטעמי בדרגה שחוררו האנשים רגילים). לתפקידים

ושוטר. סמל לדרגת שהורדו מפקחים שלושה היו
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בריאות .5

הקודמת, בשנה 7.1 לעומת ,8.1 הדוח בשנת היה משטרה לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר 1

המחלה ימי בטפפך הקלה העלייה ב1950. ו11 ב1951 9 ב1952, 6.1 .1953 בשנת 7.5
מתמיד. שיפור חל בכללם המשטרה אנשי של שבבריאוחם במסקנה פוגעת אינה השנה שחלה
משטרה אנשי שנחבלו חבלות מחמת היעדרות ימי גם נכללו המחלה שבימי בחשבון להביא יש
אלה, פגיעות לחודש; 39 היה שנחבלו השוטרים של הממוצע המספר תפקידם. מילוי בשעת

וכיו"ב. קשים קרקע בשטחי פעולה בשעת המכריע ברובן נגרמות קלות, מרביתן
אך לעבודה והמסוגלים כרוניות במחלות הנגועים אנשים מספר של מציאותם  אחר גורם
ממש, של ירידה יורד המחלה ימי מספר היה  אלה אנשים אלמלא יותר. קלים בתפקידים
מסוגלים שהם בתפקידים מועסקים הנותרים אולם לקוייה, בריאות בגלל פוטרו אנשים 11

ברבר. לפעמים הטמון הקושי אף על למלאם,
רמי המוכרות. החולים מקופות באחת להירשם האנשים חוייבו הקודמות,. כבשנים השנה, גם

עצמם. המשטרה אנשי ידי על ובחלקם המשטרה, ירי על בחלקם שולמו החברות
היוצאים המשטרה באנשי התומכת מחלה, למקרי הסיוע בקרן השתתפו המשטרה אנשי כל
משכורת לשלם החוק מתיר שעליה זו על עולה שתקופתה מחלה מחמת תשלום ללא לחופשה

מלאה.
משמעת .6

. י ... . עונשין א.

הסתגלותם ועם בשירות האנשים של התבססותם עם בהדרגה ומשתפרת הולכת החיל משמעת
הסדר על עבירות על אנשים 1876 נידונו הדוח בשנת החיל. של ולדרישותיו המשטרה לעבודת
איש על הוטל שלפעמים אמנם, לזכור יש הקודמת). בשנה 2444 (לעומת המשמעת ועל הטוב
נפסקו המשמעתיים העונשים של המכריע רובם אחד. מעונש יותר אחר, אישום בגליון אחד,
לפיטורים בהמלצה אנשים 7 נענשו השנה המשטרתי. הנוהל ועל הסדר על פנימיות עבירות על
הוטלו1 הקודמת); בשנה 28 (לעומת בדרגה להורדה הומלצו 16 הקודמת); בשנה 41 (לעומת
בשנה 1063 (לעומת נזיפות ניתנו מקרים וב795 הקודמת) בשנה 1424 (לעומת קנסות 1019
קובע (החוק הקודמת בשנה 282 לעומת מקרים, ב197 הופקעו מהמשכורת סכומים הקודמת).
מקרים ב226 ההיעדרות); לתקופת מופקעת מספקת סיבה ללא הנעדר איש של שמשכורתו
מקרים וב170 הקודמת); בשנה 333 (לעומת' בקםרקטין מעצר של בעונש הנאשמים נענשו
המשטרה. לרכוש באשמתו שנגרם  הנזק של בחלק או בנזקי לשאת המשטרה איש חוייב
שירותם בשעת (מקצתם אזרחיים, דין בתי ידי על משטרה אנשי 20 נידונו הדוח בשנת
או לשירות כניסתם לפני שביצעו עבירות עלי המצבה) מן שהורדו לאחר ומקצתם במשטרה,

, השירות מן פוטרו המשפט) לפני המצבה מן חוררו (שלא הנידונים מבין 4 שירותם. בשעת
שנידונו. לאחר

עבירות על למשמעת, המשטרתיים הדין בתי בפני לדין משטרה אנשי הובאו השנה גם
לתקופוח נידונו הנאשמים בתפקיד. חמורה התרשלות מתנה, קבלת שוחד, קבלת כגון, חמורות,
למשמעת, הרין בתי בפני לדין אנשים מלהביא המשטרה נמנעה הנסקרת בשנה שונות. מאסר
ירי על חייבים שנמצאו האנשים כל זדון. מעשה או שחיתות משום בעבירות היה כן אם אלא
עונש של ובמקרים הכללי, המפקח ירי על הדין פסק של אישורו לאחר פוטרו למשמעת דין בתי

:י , י המשטרה. שר ירי על  יותר קשה

31 טבלה
 למשמעת דין בית ■1953

שגמליםםמליטקטינים םו,הבל,,.

מספר
נמצאו
זוחו

האנשים
חייבים,

שהואשמו
למאסר ינידונו י ■. ופוטרומןהשירות.

2
1

... ,.1

3 י

. :2 ■

■ 1 ■■

י 5
יי 3

,:2
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32 טבלה י,

ואחרים משמעתיים עונשים

העונשיםהעונש מכופר ■

לפיטורים .המלצה 7
בדרגה .להורדה 16המלצה

בקםרקטין 226מעצר
1019קנם

. משכורת 197הפקעת
נזק 170תשלום

795נזיפה

הכל 2430בסך

ושהיו המשמעת על עבירות של ההגדרות את שהכילו. המשטרה תקנות הוחלפו הדוח ב'''*נת
יתר. בדיוק והוגדרו יתר פירוט העבירות פורטו שבהן חדשות בתקנות ,1941 שנת מאז קיימות
עק שפורסמו לאחר הישנות). שבתקנות 47 (במקום המשמעת על עבירות 76 קבעו אלה תקנות

י . .1.5.55 מיום תוקף! להן ניתן המשטרה, שר .ידי
הסמכות מתן  השינויים בין יחיד. דן בפני השפיטה בםררי גם הונהגו מםויימים שינויים
עונש הטלת ואיסור בלבד, מחוזי מפקח של סמכות בעלי לקצינים  סמלים לשפיטת הייחודית

סמלים. על בקסרקטין מאסר
אנשי של בתלונות לדיון הורכבה המשטרה ושל לישראל ההגנה צבא של משותפת וערה1
אח זו וערה של לטיפולה הועבר לא 1955 שבשנת בסיפוק לציין יש אולם זה, נגר זה החילות

אחר. מקרה

שבח ודברי פרסים ב.

ניתנו כספיים פרסים והיעילות: המשמעת רמת להעלאת חיובייות פעולות גם נקטה המשטרה
במכתבים שבח דברי לאנשים הושמעו אחדים במקרים שהצטיינו; משטרה אנשי למספר
הפרסים המטה. בפקודות שפורסמו מיוחדות יום בפקודות או הארצי המטה ידי על שנשלחו
לאנשים וכן מסובכות, או קשות עבירות בחקירת שהצטיינו לאנשים בעיקר הוענקו השבח ודברי

לתפקיד. הכלל מן יוצאת ומסירות לב אומץ שהוכיחו
לאנשיהם להעניק הסמכות המחוזות למפקדי הוענקה כספיים, פרסים מת; לעודד מגמה מתוך

ל"י. 10 של בגבולות כספי פרם
בעיון נמצאת עדיין ,1954 שנת בםוףי שעוברת ישראל, במשטרת לעיטורים החוק הצעת

המשטרה. במשרד

משכורת .7

 שהתנהלו הדיונים בתוצאות תלוי והוא סופית נקבע טרם המשכורת של החדש הדירוג
המוסדות של המלצותיהם (בעקבות המדינה עוברי כל של רירוגם עם בקשר  מתנהלים ועודם

זה). בעניין שטיפלו והוועדות
מפקח עד משוטר  המשטרה עובדי כל של דרגותיהם את להעלות הוחלט כבר ברם,
של הדרגה תוספות את להעלות הוחלט כן אחת. אזרחית משכורת דרגת של בשיעור  ראשון
מ12 רבםמל ל"י; ל10 מ8  א' סמל ל"י; ל5 מ4  ב' (סמל והמפקחים ה*מלים

. ל"י). ל35 ט24  ראשון מפקח ל"י; ל26 ט18  שני טפקוו ל"י; ל17
עובדי כל מקבלים ובינתיים לתוקפם, נכנסו טרם עליהם, הוחלט שכבר אלה, הסדרים גם

, במשכורת. התיקונים חשבון על מפרעות המשטרה
רופאים, אקדמאית: השכלה בעלי משטרה לאנשי מקצועית הענקה1 אושרה הדוח בשנת

למשפטים. ומוסמכים מהנדסים וטרינאריים, רופאים
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. ,■ ■ פןןף .8

אנשי של ההתערות תהליך ש? התקדמותו למרות למרי, רב עודנו לסעד הנזקקים האנשים מספר
הסער. הגשת לפעמים חיונית הקשים, והשירות המשכורת תנאי מחמת ובחיל. בארץ המשטרה

תקציביות. מסיבות האפשרויות מצומצמות הצער למרבית
המשטרה אנשי ירי על הממומנת המשטרה, של ההלוואות מקרן הלוואות במתן התבטא הסעד
שיכון לצורכי להלוואה הזדקקות של במקרים הניתנות. ההלוואות סכומי הוגרלו השנה עצמם.

ל"י. 600 עד סכום ניתן
המוסדות באמצעות נוחים שיכון תנאי בהשגת בעיקר התרכזו והשיכון הדיור פעולות

י י . יי המשכנים.
המשטרה של המרגוע בית ולנופש. להבראה נוחים תנאים במתן לאנשיה עזרה המשטרה
בשנת מחזור. בכל איש 90 של קיבול כדי עד הורחב הנקרה בראש ז"ל) גורדו] יהושע שם (על
איש 62 בילו כך על נוסף נוחים. במחירים איש 900 חופשתם את בו בילו הקיץ, בעונת הדוח,
שקי'ם. הנופששל במפעלי נקלטו איש 98 כנען. הד על לרשותם שהועמדו במעונות חופשתם את
מוסכמים; הסדרים באמצעות לאנשיה שונות הנחות בהשגת המשטרה טיפלה כך על נוסח
במקרה למוסדות, המלצות במתן ואחרים; סוציאליים במוסרות ומקומות אישפוז בהשגת
הענקות ובמתן נוחים במחירים מצרכים לרכישת אפשרויות במתן משפטי, בסער הצורך;

מיוחדים. במקרים כספיות
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... ■ ■ ג' פרק

והדרכה הכשרה

כוח של יעילותו ואת איכותו את להעלות  שמטרתן המשטרה, של וההדרכה ההכשרה פעוטות
של הכמותי הצמצום עם בבד בד רבה בטירה עלתה שחשיבותו תפקיר  המשטרתי האדם

הוגברו. ואו* השנה, נמשכו  האדם, כוח
לפני והטירונים, החדשים המתגייסים בהכנת כלומר בהכשרה,  ראשית התבטאו, הפעולות
 באימון שנית כשוטרים; תפקידם למילוי שיוכשרו מנת על לה, בסמוך או לתפקיד כניסתם
הכרוכים ו א מיוחדת ידיעה החרשים ולתפקידים להעלאה אנשים ולהכנת מקצועי כושר להקניית
יפסידו שלא מנת על התפקיד, ביצוע תוך שןטפת, בהדרכה  ושלישית מוגדלת; באחריות
מקצועית. כוננות של במצב להחזקתם הדרושות הידיעות את לרכוש וימשיכו מכושרם האנשים
אנשי של הכללית השכלתם את להעלות  שמטרתן התרבות, פעולות שאת ביתר נמשכו כן

הגופני. כושרם לשיפור הספורטיבית הפעולה וכן המשטרה,
הטירונים; של הבסיסית ההדרכה ייעול דלקמן: הפעולות השנה עמדו ההדרכה במרכז
הלשון ולהקניית הכללית ההשכלה רמת להעלאת הפעולות הגברת והמפקחים; הסמלים

התפקיד. תוך השוטפת ההדרכה וייעול העברית;

הכשרה .1

. . . ' ■ בסיסית הכשרה א.

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

להם הדרושות היסודיות הידיעות את החדשים למגוייםים להקנות שמטרתם לטירונים, הקורסים
הקודמות, השנים של והתוכנית המתכונת לפי השנה בתחילת התנהלו כשוטרים, תפקידם למילוי

בבסיס. רצופים אימון חודשי וחצי ארבעה בילו החניכים כלומר,
בשלבים, הדרכה שיטת והונהגה הטירונים של ההכשרה שיטת שונתה השנה בסוף ברם,
הקורסים מעשית. בעבודה הכשרה להקניית ליחידות, סיפוח עם בבסיס ההדרכה שולבה בה
7  שני שלב בבסיס; שבועות 10  ראשון שלב שלבים: בשלושה מתנהלים החרשים

בבסיס. נוספים שבועות 10  שלישי שלב במרחב,1 חודשים
במשך נסתיימו. טרם לפיה המופעלים והקורסים השנה בסוף רק כאמור, הופעלה, זו שיטה

, סיימו מהם אנשים. 257 בהשתתפות הישנה, השיטה לפי קורסים של מחזורים 9 נתקיימו השנה
;3  פוטרו ;1  משפחתיות מסיבות עזב ;1  בריאות מסיבות הורחק ;239  בהצלחה

. .13  מתאימים בלתי שנמצאו משום הוחזרו

ול הגב משמר כי ני לח ים י בסים קורסים (2)

תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי המתנהלים אלה, בקורסים שינוי חל לא
לאנשיו. הדרושים והכישורים והתכונות הגבול משמר של המיוחדות ומשימותיו

זה. קורם של מחזורים 9 התקיימו הדוח בשנת

.■ אימון .2

מקצועית; להשתלמות קורסים וכן ולסמלים, למפקחים  לפיקוד קורסים נתקיימו הדוח בשנת
ואחרים. חיים; לבעלי
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למפקחים הקורם א.

זה בקורס גבוהה. ברמה הקודמות, בשנים והונהגה התוכנית לפי התנה? הקורס של ד' מחזור
.32  בהצלחה סיימוהו מהם ראשונים. סמלים (של מפקחים של בדרגות חניכים 39 השתתפו

נכשל. אחד איש רק וכיו"ב; בריאות מסיבות נשרו הנותרים
ראשון ט*קח של לדרגות הועידו ראשון וסט? שני מפקח של בדרגות שסייטוהו הקורם בוגרי

שני. ומפקח
.30.10.55 ביום נפתח הקורם של ה' מחזור

 לסמלים הקורם ב.
השתלמותם לצורכי גם שהותאמו הקודמות, השנים של והמגמה התוכנית לפי התנה? זה קורם
של אחר מחזור התקיים הנסקרת בשנה היחידות. סמלי (של החקירות סמלי של המקצועית.

,46 בהצלחה סיימוהו שמהם איש, 50 בהשתתפות הקורם,
השנה. בטון! נפתה שני מחזור

מקצועיים קורסים ג.

נוער וקרי לח וןי י נר סמי (1)

המיועד קורם בירושתם קויים ילרים), (חקירת הפלילי הנוח? דיני לתיקון החוק שנחקק לא7/ר
בנושאים החניכים עסקו זה בסמינר זה. חוק עלידי כנדרש כישורים בעלי נוער חוקרי להכשיר
פסיכולוגיה הילד, התפתחות פסיכולוגיה, פשעים, חקירת הסוציולוגיה, יסודות דלקמן;

. הנדון. החוק של יסודותיו מינית;
האוניברסיטה מרצי מבין ופסיכולוגיה משפט רפואה, אנשי בו והרצו יום 14 נמשך הקורס

הבריאות. משרד ועובדי
מבני אחד (מהם סמלים 24 המיעוטים); מבני אחד (מהם קצינים 11 השתתפו זה בקורם

שוטרות. ו10 אחת סמלת וכן המיעוטים); מבני אחד (מהם שוטרים שלושה המיעוטים);

חבלנים ולעוזרי לנשקים קורם (2)

הודרכו ים האנש חורשים. 4 ונמשך בביתדגון שנערך הנ"ל, בקורם השתתפו משטרה אנשי 12
הודרך הקורם אש. ובכיבוי ראשונה עזרה בהגשת תחמושת, בהיכר ובאיפוםו, נשק בתיקון

האפסנאות. שבמחלקת החימוש מדור אנשי ידי על

(3)קורםלרוכביאופנוע
תנועה. סיירי של לתפקידים שבועות, שלושה שנמשכו מחוזיים, בקורסים אומנו איש 44

אופנוע. רוכבי
. אופנוע. על וברכיבה בתאונות בטיפול התנועה, שיטור בתפקידי הודרכו החניכים

דרכים תאונות לבוחני השתלטות (4)
יי אנשים. 44 בו והשתתפו ימים שבעה נמשך זה קורם

(5)קורםיםשלטדורבעליחיים
יחד הוכשרו אנשים 3 סיור; לכלבי נוהגים של בקורם אומנו הגבול משמר מאנשי חניכים 7
ימים חודשי שנמשכו בקורסים השתתפו איש 32 גישוש; לכלבי נוהגים של לתפקיד כלביהם עם

■  י י ■ הרוכבים. של ידיעותיהם ולריענון ברכיבה להשתלמות

ם י נ ו ש ם י ם ר ו ק (6)

(םיפונאים, לישראל ההגנה צבא במסגרת שונות תקופות שנמשכו בקורסים השתתפו איש 14
^במשך למשטרה, שמחוץ אחרים בקורסים יהשתתפו איש 38 ומצילים);: אימוךגון* מדריכי
;22  לכחבניות קורס ;7 לערבית; אולפן ;2  המרינה למדעי קורם שונות; תקופות

. . .7  שונים ומקצועות יעל קורסי
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היגינה, טמלי כגון אחרים,. ובמקומות האימונים בבסים קצרים בקורסים איש 54 השתתפו כן
■ וכיו"ב. ק^יעה מדריכי אש, לכיבוי מדריכים

. ■ , חגנו? משמו (7)

במסגרת מיוחדים בקורסים לעיל, שנמנו השונים גורסים נוסף! השתתפו, הגבול משטר אנשי
■ בישראל. ההגנה צבא

. חריכה .3

. דרכים: בשלוש השנה בוצעה במרחבים ההדרכה
של במחזורים מילואים), (אימון המרחביים ההדרכה במיתקני מרוכזות אימון תקופות א.
השיגרה מן השוטר את או הסט? את להוציא : היתה הללו האימון תקופות של מטרתן יום. 14
והביצוע; הפיקוח הביקורת, עקרונות את לסמלים להקנות פיסית; מבחינה ירעננו היומיומית
בחטאים; והטיפו? התנועה בשטחי בייחוד המשטרה, במקצוע הרשות ידיעות לאנשים להקנות

המשטרתיים. היסוד במקצועות ידיעותיהם את לרענן
ושבירושלים. שבתלאביב המחוזיים האךצייובבםיםים האימונים בבסיס לאנשים ניתן האימון
כלומר איש, 1419 הכל בסך שוטרים, ו1291 סמלים 128 עברו הללו האימון תקופות את

החיל. של והשוטרים הסמלים של הסגל מכל 0ל37

כל השתתפו שבהם שעות, 3 של שיעורים שבוע, כל יחידה, בכל נערכו כך על נוסף* ב.
שביחידה. המשטרה אנשי

לתפקידו טיוחדות,המותאטות תוכניות לפי הגבול משמר לאנשי ניתנו מיוחדים אימונים ג.

למסגרת מחוץ שונים השתלמות בקורסי הגבול ממשמר אנשים השתתפו כן המשטר. של המיוחד
המשטרה.

גחינות .4

להשתלמות, המשטרה אנשי את להמריץ וכדי השונים, בתפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
.,  הקבוע. לנוהל בהתאם שונות בחינות נערכו

עליונים. לקצינים בחינות התקיימו לא הדוח בשנת
פשעים בחקירת 137 פלילי, בנוהל 158 פלילי, בחוק אנשים 133 נבחנו לחוקרים בבחינות 

הקבע. ובפקודות המטה בפקודות ו144
נערכו כן כמו ערבית).  48 צרפתית,  4 אנגלית,  3) שפות בידיעת נבחנו איש 55 ,

אנשים), 7) אצבע לטביעות איש), 43) מכונאים  לנהגים איש), 20) למדריכים בחינות
אחד). כל 1) ולערים להגאים לשרטטים, וכן אנשים), 4) למלחים

 . ■ תוגות פעולות .5

ולשיפור המשטרה לאנשי הלשון להנחלת בפעולות התרבות בשטח המאמצים רוכזו השנה
פעולות נערכו כך על נוסף המשטרה. סגל של הכללית השכלתו להךטת וכן בה, ידיעותיהם

. . ולאומי. אזרחי לחינוך שונות

, ., י . הלשון הנחלת א.

אורגנו יתרם ;1395 בבחינות עמדו, מהם העברית. בשפה איש 4232 נבחנו הנסקרת בשנה
מורים. 59 עלידי שהודרכו כיתות ב110 עברית למדו איש 2837 נוםףי. ללימוד בכיתות
הוראת מתנהלת שלפיו לשוטר", ,,מקראה לעברית, מיוחד לימוד ספר לאור הוציאה המשטרה
י , . . ■ י... י : ■ השפה.
המכון של בהשתתפותו, שנערך והניב הסגנון לשיפור בכתב בקורם משתתפים קצינים 100
משתתפת (המשטרה ל"י 61/2 הקורס למארגני משלמים החניכים" בכתב. להשכלה הישראלי
' ■ , ל"י). 3 בסך זה בתשלום
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/ייי ■ ■ ■■. . י כללית השכלה ב.
העובדים והסמים השוטרים של "ההשכלה רמת את להרים דחוף* צורך ראתה המשטרה (1)
קורס הארצי האימונים בבסיס הוקם כך לשם הגבול). משמר להוציא רגילים משטרה בתפקידי
ותנ"ך, עברית דלקמן: הנושאים את החניכים לטח ובו חודשים, 41/2 שנמשך יסודית להשכלה
איש, 132 השתתפו השנה שהתקיים בקורס אזרחות. חשבון, גיאוגרפיה, ישראלית, היסטוריה
תוך המשטרה משורות יצאו מהחניכים שניים ,30  נכשלו ,100  בהצלחה סיימו שמהם

הקורם. תקופת
לישראל, ההגנה צבא ידי על שהוקמו בגרות לבחינות בכיתות השתתפו איש 111 (2) י

עליה. והקלה הזאת ההשתתפות את עודדה המשטרה חובה; ולא רשות,  זו השתתפות
הנושאים את האמורות, בכיתות להשתתף יכלו שלא משטרה, אנשי חמישה למדו כך על נוסף

ניכרת. בהנחה החוטר את להם שסיפק בכתב, להשכלה המכון באמצעות בגרות לבחינות

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.

והאזרחות. המדינה לבעיות קורסים (1)
המרינה בבעיות יום, שלושים של במחזורים משטרה, אנשי משתלטים בהם אלה קורסים
223 עליונים; קצינים 47 בקורסים השתתפו בםךהכל השנה. גם נתקיימו  והאזרחות

איש. 301 הכל בסך  סמלים: 31 מפקחים;.
במרחבים. עיון ימי (2)

בהשתתפות וכלכלה, בטחון ובבעיות משטרה בבעיות לדיון עיון ימי במרחבים התנהלו השנה גם
ההסברה. ממינהל מרצים

אנשי יושבים שבהם המבודדות ליחידות סופקו אחר הסברה וחוטר ירחונים עתונים, (3)
יי קבע. של ישיבה משטרה

הדרגה חומר .6

מ. מ. ס. מאת יחתנןעה" לשןטר ,,מךריך ספרים: שני לאור המשטרה הוציאה הרוח בשנת
הראשון הספר חלף*. י. מאת העם ולידיעת לעברית לימוד ספר  לשוטר" ן^מקראה גרפונקל י.

העברית. השפה ללימודי  והשני בשיטור, העוסקים משטרה לאנשי כציוד הוצא
סודיות בענייני תנועה, בענייני הרצאות משלה: הדרכה חוטר לפרסם המשטרה המשיכה יכן
ושל המשמעת תקנות של מפורטת הסברה המשפט, בבית השוטר התנהגות המשטרה, בעבודת

חדשים. חוקים

: המשטרה תזמורת '.7

התזמורת מנגנים. ומ26 מחוזי מפקח עוזר בדרגת ממנצח השנה מורכבת היתה התזמורת
צבאיים ממשלתיים, ציבוריים, וטקסים (בחגיגות פעמים 123 הטלא בהרכבה הופיעה
בבתי חולים, (בבתי פעמים מיתר16 כלי של בהרכב התזמורת הופיעה כן ומשטרתיים).
הופיעו התזמורת חוליות לגולה"). צד?1 ו,,7/!ל ישואליי ,,ק1ל של בקונצרטים וכן וכיו'יב, ספר

צה"ל. ושל ציבוריים משטרתיים, מוסדות של ונשפים במסיבות פעמים 156

, . גו9ני ואימון 55ורט .8

המשטרה. אנשי של המתח ועל הגופני הכ$1ר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
אליפויות במסגרת בתחרויות ארציים, ספורט במפעלי הדוח. בשנת התבטאו ספורט ה פעולות
לאליפות השנתי הארצי במפעל המשטרה. יחידות בין ובתחרויות הספורט אות במפעל הצבא,
גביע איש. 400 השתתפו ,1^15.12,55 בימים בתלאביב שהתקיים באתלטיקה, המשטרה
השתתפו לכדורגל המשטרתית בליגה תלאביב. מחוז בידי שוב'י נשאר לאתלטיקה קזי1" ,,דנר

קבוצות, 7  לכדורעו* ובליגה קבוצות 4  לכדורםל בליגה קבוצות, 6

36



מהן ואחת משטרתיות, קבוצות 4 השתתפו ב9.8.55 שהתקיימה לקליעה ישראל באספות
~ קבוצתית. בתחרות הראשון המקום את תפסה

ובטנים בכדורםל בכרורעףו, בכדוררגל, הצבא יפיפות בהתחרויות השתתפה המשטרה
■'"■ שולחן.

.4.10.55 ביום בירושתם התקיים הגבול משטר של םפורט יום
, ■ הםפורט. באות זכו המשטרה מאנשי 170

'המקצועית הפ*ריה .9

מקצועית ספרות של כרכים 10,620 מהם כרכים, ל"24,452 השנה הגיע בספריה הםפרים טםפר
םפריםי נכללו בספריה יפה. ספרות כרכי  8410 ; כללית השכלה ספרי  5422 ; ומשפטית
ומדעי הפשעים חקירת תורת והקריטינליםטיקה, הקרימינולוגיה והמנהרה, הארגון במקצועות:

ואנציקלופדיות. עיון ספרי וכן המשפט, ותורת העזר
במרחבים;1 אזוריות ספריות 13 וביין הארצי במטה המרכזית הספרית בין מחולקים .הספרים

מרגוע. ובבתי בבסיסים

ישראל משטרת רבעון .10

לעניינים ישראל משטרת רבעון של הראשון הגליון לפרסום ההכנות םוייטו השנה סוף עם
.1956 ינואר בתחילת יופיע הראשון הגליון מקצועיים.

; , , האימונים גפי*י .11

הארצי האימונים בסים א.

עברו הדוח בשנת בשפרעם. הארצי האימונים בבסיס התנהלו והאימון ההכשרה פעולות רוב
הרגילות פעולותיהם על נוסח איש. ט122 מורכב היה הבסיס סגל חניכים. 1257 הבסיס את
יום מבצע לכנסת, (בחירות וחגיגיים בטחוניים שונים, במבצעים הבסיס אנשי השתתפו
וכוי). שריפות כיבוי מירון, מבצע עדלידע, מבצע שאבדו, ילדים אחרי חיפושים העצמאות,

עיןכרם הדרכה, בסים ב.

ועובדים והאזרחות, המדינה בבעיות להשתלמות לקורסים אכסניה טשטש זה הדרכה בסים
. . סגל. אנשי 6 בו

לימוד סיורי .12

: דלקמן הקצינים לארץ בחוץ לימוד לסיורי יצאו הדוח בשנת
כללי. הסתכלות לסיור ולסקוטלנד לאנגליה  ע, ל ים ן ו ר ה א מר הצפון מחוז מפקד

הסוכנות של (בסיועה ולאנגליה הברית לארצות  א י ג יהודה מר התנועה מחלקת ראש
בדרכים. ותאונות התנועה בעיות ללימוד חברית) טל^ך^גתי לסיןע

חוץ למוסרות גהררגה סיוע .13

בבםי*יה; באכסון וכן ובהרצאות בהדרכה שונים ממשלתיים מוסרות בירי סייעה המשטרה
קורסים 3 איש); 97) סוהרים של, לקורסים מחזורים 4 הארצי האימונים בבסיס נתקיימו כך
לבעיות המשטרתי בקורם סוהרים השתתפו בן צבא. לקציני (45י.איש)ץקורם מכם לשוטרי,

והמרינה. החברה
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, גןןליחיימ שילוו! י .14 ■.■■■ י" י . י
כלבי החיים. בעלי מדור ירי ע? מתנהלות נוהגיהםוטאלפיהם ושל החייט בעלי של פעולותיהם
של פעולותיהם רבים. במקרים חיוביות היו בתוצאותיהן פעולות ל617 השנה יצאו הגישום
ערב, מדינות ובין ישראל מדינת בין בגבולות נתקלות כשהן לפרקים נכשלות הגישוש כלבי
לגלות הכלבים הצליחו המקרים ברוב הצלחה, סיכויי להן שהיו פעולות של להפסקתן הגורמים

אחריהם, ולעקוב העבריינים עקבות את
באילוףי. נמצאו נוספים כלבים ו14 מאולפים גישוש כלבי 11 במשטרה היו השנה תום עם

פעולות. ל8600 יצאו הסיור כלבי באילוף ו9 מאולפים סיור כלבי 53 במשטרה היו כן
כלליים, שיטור בסיורי הועסקו הרוכבים .79  היתה הרוח שנת בסון* הסוסים מצבת
הרוכבים הסיורים הוכיחו זה בתפקיד בתלאביב. התנועה על בפיקוח וכן הגבול, משטר בסיורי

השנה. הוגברה ופעולתם הרבה תועלתם את
(וכמחציתם אזרחים ירי על ברובם נורבו הכלבים ספר. ביישובי לשמירה גוייםו כלבים מספר

הנבול. משטר אנשי ידי על נעשית הדרכתם ז,ח). לשירות ראויים נמצאו שהוצעו הכלבים של
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י סרק
הציבור עם יחפים

הקהל עפי יהפיפ .1

לתהליך סייעו חשובים גורמים שני תקינים. היו בארץ הציבור ובין המשטרה בין היחסים
השוטרים ציבור של והתקדמותו בארץ העודים ציבור של התערותו אלה: ביחסים השיפור
המדינה את לשרת ברצונם המשטרה, באנשי הציבור של האמון גבר המשטרה. מקצוע בידיעת
אנשי בלל ובין הציבור בלל בין היחסים ומםור. אדיב כפיים, טהור נאמן, שירות ותושביה
שיפור ההדדי. האמון באווירת לפגוע שנעשו טטויימים נםיונות אף על נעברו, לא משטרה
ביטוי חובתו. את הממלא לשוטר הכרה ומתוך מרצון" האזרח של בציותו התבטא היחסים
במהלך יוםיום בחיי וכן גדולות ובהתקהלויות בטקסים השורר הסדר ידי על ניתן לכך מוחשי

המשטרה. של הרגילה עבודתה
השערה, כחוט ממנה לסטות שאין החוקיות הכרת להחדרת הקהל, עם היחסים לשיפור הפעולה
הרוח ואורך והנימוס האדיבות לטיפוח וכוי, דתיות מעמדיות, עדתיות, הפליות למניעת

י לב תשומת פרי. נושאות והן המשטרה בשורות בהתמדה נעשות אלה כל  המכסימאלי
משטרה. איש נגר הקהל אנשי ירי על המוגשת תלונה לכל ניתנת ונמרצת מיידית

ציבור יחפי .2
הציבור. דעת את המביעים אחרים גורמים ועם העתונות עם יחסיה את לטפח ממשיכה המשטרה
לה שנראה מה על חיפוי ובלי פנים משוא בלא ואוהד, הוגן ביחס נענה העתונות של רובה
פעולתה דרבי את לשפר מרצון הנובעת הוגנת ביקורת כל בברכה מקבלת המשטרה כמגרעות.
הוגן יחם גלה מ העתונות של המכריע שרובה רצון בשביעות לומר ויש הציבור, עם יחסיה ואת
... לבטיה. המשטרהואל אל

המשטרה אנשי נגר תלונות .3
אנשי של התנהגותם על, הציבור ירי על המוגשת תלונה לבל רבה לב תשומת מקדישה המשטרה
הנאותות, הפעולות ננקטות ובעקבותיה וקפדנית, מלאה חקירה נחקרת תלונה כל משטרה.
שהיו אנשים ידי על התלונות הוגשו המכריע ברובן תלונות,. 368 השנה הוגשו הכל בסך
בהם, סירבהלטפל ושהמשטרה שכנים) סכסוכי (בעיקר חשיבות מעוטי בסכסוכים מעורבים
בעבירות שהואשמו אנשים ירי על הוגש תלונות מספר משטרה. אנשי מצד נאות בלתי יחם ועל
ללא בכוח שימוש על התלונות מםפר אלה. ימשפטים להגיש מקום היה לא דעתם ושלפי תנועה
להלן. מבוססות, בלתי היו התלונות של אחוז ששבעים הוכיח הבירור ביותר. מועט היה הכרח

תוצאותיהן; ושל שהוגשו התלונות של ניתוח המראה טבלה

33טבלה

שיז\גשץהה?תותמטגזץ
1%5

304

משפטית פעולה וגררו מבוססות 9749נמצאו
מבוססות בלתי 258217נמצאו
המגישים ידי על 3בוטלו
הוכחות מחוסר 6בוטלו

הדוח תקופת גמר עם חוסלו 1329טרם

: 304 368 הכל בסך
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פרקה'
ושירותים מנהלה

ומשרדי, מנהלתי וחסכון ייעול .1

של התפוקה להגברת בחי?, האדמיניסטראציה דרכי לשיפור המאמצים נמשכו הנמקות בשנתי
ובהוצאות. אדם בכוח מכסימאלי חסכון ובהנהגת העוברים

המכסה הוצאה לא מכר וכתוצאה נוםפת, החמרה הוחמר הרכב בכלי השימוש 1(ל הפיקוח
האפשרית המכסימאלית במידה צומצמו העובדים הסעות ב0^99.2. אלא לדלק שהוקצבה

מרובה. בטירה הוחמרו בתפקיד לנסיעות רכב כלי הזמנת וסדרי
משטרתי. ציור בקניית המקומי הייצור העדפת ידי על הושגו זר במטבע ניכרים חסכונות

בענפים היעילות הגברת  שמטרת! ביחידות, בבקרותיה ממשיכה המשק ביקורת חוליית
ומשק, מנהלה בענייני הנוחלים אוחדו יחידות, 20 בוקרו הדוח בשנת המשטרה. של המשקיים

ארם. כוח נחסר מכר וכתוצאה
מצא לא המדינה מבקר המרינה. מבקר של נציגיו עם הדוק פעולה בשיתוף פועלת המשטרה

בלבד. וקלים מועטים ליקויים אלא המשטרה של והמשקית המנהלית בעבודתה

אפסנאות .2

קניות א.

קשר, מכשירי רכב, כלי קניות זה ובכלל הקניות, במדור מרוכזות המשטרה של קניותיה כל
סחורות העדפת  היה המרור של הפעולה ביסוד שהונח העיקרון וכיו"ב: מרעיטכני ציוד
של הקניות כל. של %93 זר. מטבע השקעת הדורשות יבוא סחורות על מקומיים ומצרכים

בארץ. השנה בוצעו המשטרה

חימוש ב.
הנשק של ותקינותו שלמותו על ובהשגחה בפיקוח גם המשטרה מטפלת נשקה, החזקת על נוסף

אחרים. ומורשים חוץ גורמי ובידי ובכפרים ביישובים הנמצא
הנשק סדנת ל505. הגיע ממשטרה, של בפיקוחה הנמצאות נשק, המחזיקות היחידות מספר
ביחידות שנערכו הבקרותי בשעת חימוש. אביזרי כ2500 וייצרה תיקונים כ3000 ביצעה

נשק. תיקוני 6500 בוצעו מחסנים המחזיקות

אפסנאות שירותי ג.

הכרטםות. וריכוז הרישום שכלול ירי. על העבודה שוכללה במחסנים
המחסנים עובדי צוות ופנקסים.: ספרים 4000 טפסים,.נכרכו 7,000,000 הוציא הדפום בית

התפוקה. על ישפיע זה שדבר מבלי ■הוקטן,
היותם מפאת. כלכלה האנשים מקבלים י שבהן (ביחידות המשטרה למטבחי הכלכלה .הספקת ■
שיפורי בעקבותיו הביא. זהי דבר מרכזיים, מחסנים בשני רוכזה מםויים) מגורים למקום צמודים

יי י ■■ .. ■■ . ■. י . אדם. ובכוח בהוצאות וחסכון באוכל
חוסך זה דבר לכלבים. שיטוריבשר הכנת ירי על והוקלה הוזלה לכלבים הכלכלה הספקת

והובלה. החסנה דמי
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גניינימ .3

: דלקמן הפירוט לפי בניינים 183 המשטרה החזיקה הרוח בשנת

85 טיגארט בנייני
50 אחרים ממאתיים בניינים
98 שכורים בניינים
183 הבל בטף

בםיםי הגבול, משטר בסיסי נקודות, תחנות, והנפות, המחוזות מטות לאכסון שימשו הבניינים
ודיור. סדנאות מחסנים, ההדרכה,

ידי על נגרם (226) שעברה שבשנה הבניינים מספר לעומת השנה הבניינים במספר ההבדל
בנייני (מספר המשטרה ידי על למעשה המוחזקים המבנים רק נכללו השנה שבחשבון כך
מיתקן של המבנים כל חישוב ידי על יכן המדינה) של אחרים מוסדות בידי נמצא טיגארט

אחת. בניין כיחידת אחר
המשטרה הקודמות. השיכון ממכסות לה המגיעות דיור יחידות 71 קיבלה טרם המשטרה
הוכתרה לא 7/,,חסכו1לבניד1" במפעל משטרה אנשי לשתן* התוכנית דירות. 912 מחזיקה

מועמדים: חוסר מחמת בהצלחה,
משום שירותם, סיום או* על משטרתיות בדירות המחזיקים אנשים של בעייה קיימת עדיין
אחרות. ומסיבות תמורה, בלי אחרים משטרה לאנשי הקודמות דירותיהם את מסרו שבשעתם
התקציב מן .פגומים השקעת ידי על הן משטרה, בבנייני שונות ושיפוץ החזקה עבודות בוצעו

היחידות. של העצמית פעולתן ירי על והן
תחנות של בבניינן הוחל התקוה. בשכונת המשטרה תחנת של בניינה נסתיים הדוח בשנת
שונים מיתקנים הוקמו המרגוע; בית הורחב בקריתגת; בברגיורא, חנה, בפרדם משטרה
בביתרגון, טיגארט בנייני אלנבי, טחנה שופצו: ביתרגון. ובמחסני הארצי האימונים בבסיס
ביוב מערבות סודרו כן חיפה. בנמל לחוקיה בניין נבנה ובארשבע. כרכור רמתגן, הרטוב,

גגות. חופתו מםויימות בתחנות חשמל רשתות הוחלפו שונים, במקומות
וניקוז. ייעור פעולות נעשו כן נוי, ושיחי עצים וניטעו גינות סודרו הבניינים בשטחי

תחכורה .4

הובלה כלי א.

15 נמכרו תקופה באותה אופנועים. ו16 ג'יפים 13 משא, מכוניות 6 נרכשו הרוח בשנת
פורקו או אחרים מסוגים למכוניות והפכו שונו אחרים רכב כלי 12 אופנועים. ו12 מכוניות
טיפול לשם התנועה ליחידות נמסרו האופנועים לשימוש. ראויות היו שלא מאחר לחלקים,
הוחלפו השיטור מכוניות כל ומהירות. חדישות מכוניות ירי על המבוצעות תנועה בעבירות

סגורים. בטנדרים
שלישי. צר ביטוח בוטחו המשטרה של התחבורה אמצעי כל

..,.■.■.. ■ . ■ ומםפנה מחסנים סדנאות, ב.
התיישנותם מחמת והולכת מחמירה המשטרה של התחבורה אמצעי של התקינה החזקתם בעיית
לטיפול והולכת גדלה במידה נזקקים הרכב כלי והקשה. התמידי השימוש בעקבות ובלייתם
חדשים חלפים לרכישת מספיקים אמצעים העדר  נוםףי בקושי נתקל זה ותפקיד ולתיקונים,
.■■:...■ עצמיים. בכוחות להשתמש:בחלפיםשתוקנו וההכרח
מתאימים עבודה: כלי ידי;רכישת על בםדנאות.,ובטיתקנים, היעילות הגברת על שקדה המשטרה
לשםלימויד העבודה לפריון למכון נשלחו הסדנה מעובדי אנשים העבודה. שיטות ייעול ידי ועל
■...... והנהלה. פיקוח של חדשות שיטות
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שאפשר או מותרות, בבחינת שהם מיתקנים של תיקונים עור מבצעים אין חסכון מטעמי
, הרכב. של הכללית ביעילות לפגוע מבלי עליהם לוותר

לשלוח צורך יהיה שלא כרי עצמאי מעמד ניתן וכוי, ירושלים סדנת כגון מםוייטוח, לסדנאות
אלה. משנה לסדנאות אנשים לשלוח או מרכזיות לסדנאות לתיקון רכב כלי

של ולאחריותם לפיקוחם  הארצי התחבורה מחסן קצין של מפיקוחו הועברו המחסנים
ייעול וסידורי המלאי ספירת של חדשות שיטות הונהגו משתייכים. הם שאליהם המיתקנים
הנשארים הרכב כלי של המכסימאלי והאחוז תפוקה של גבוהות נורמות הושם שונים. וחסכון

הופחת.  עבודה יום לאחר בסדנה

דלק ג.
ההקצבה במקום בנסיעות. חסכון שיושג מנת על דלק, בהקצבת חמור חסכון הונהג הדוח בשנת
סוגי לכל החודשית הדלק כמות הועמדה לחורש קילומטרים 3000 של לנסיעה דלק של הקודמת
השירות מן הוצאו כן התוצר)). (לפי גלון 6040  (והאופנועים גלון, 135 על המכוניות

■ כעתודה. המוחזקים רכב כלי 43 הפעיל

:1955 בשנת ובחטיבות במרחבים הדלק איכול ואת הקילוטטראזי ת א המראה טבלה להלן

34 טבלה
1955  וחטיבות מרחבים  דלק ואיכול קילומטראד

אן/"ה[%הךיכת <%%*?* קיל^רים שטהורה

הארצי .1,531,166המטה 72,6259.2
ירושלים 2,709,616137,55617.4מחוז
תל^ביב נ2,385,751111,226מחוז 4.0
המרכז 2,812,668119,21415.1מחוז
חיפה 2,779,017.138,098.517.4מחוז
הצפון 3,405,685167,47921.1מחוז

הארצי האימונים 382,40020,1332.5בסיס
393,78625,9793.3שירותים

הכל 16,400,089792,310.5100.0בסך

הכמות מן למטה שצרכו המרכז, מחוז ושל הארצי המטה של ברכב הושג בדלק החסכון
המוקצבת.

.נהגים ד.

כישורי נקבעו משטרתיים. .נהיגה ברשיונות המחזיקים כל של עיניהם בדיקת בוצעה הדוח בשנת
" משטרתי. נהיגה לרשיון למועמדים יותר חמורים בריאות

לנהגים בקורם מספר אנשים השתתפו כן תפקידם; שבגדר המקצועות בכל הודרכו הנהגים
. , מכונאים.

ששימש הרכב על כבד עומס הוטל כלארצי מידה בקנה מבצעים של הגדול המספר מחטת
ובהצלחה. בפעילות בוצע זה דבר למקום. ממקום המשטרה כוחות של להעברתם

; ■ . ... .. . משטרתיים רכב לכלי תאונות ח..
לעומת %14.3 של עלייה השנה חלה משטרתיים רכב כליי מעורבים היו ישבהן התאונות במספר
ברובם תאונות. 426 אירעו בה ,1952 שנת של לרמתה הגיע לא המספר אולם הקודמת, השנה
לא המשטרתי שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם המקרים כל של %79,8 שהם 221) המקרים של
הנזק את לשלם חוייבו הנהגים י ^טן ורבים חמורים, עונשים הוטלו .■ביתרם בתאונה. אשם היה

. המשטרה. למכונית שנגרם
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מחוזי: ובפירוט ארצי בסיכום התוצאות, ואת התאונות ת א המפרטת טב?ה ?ה?ן

35 ה ל ב ט .
1955  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהם תאונות

האונות
נמנעו תאונותשבהו

בוק ננרמ 'גזבה,
תאונות
לא הנפגעיםמבהן עקבסכוםפפר .פעולות התאונה

הכלהיחידה פר
נפנעיבלרכבלרכבלרכבשוטריםאזרחיםצימריםתאונות היי

אזרחייםשומריםולא
הכו?
תויעובשתשלוטהנהנילרכב

'

ואורחיבלבדבלבדואזרחים■בלבדבלבד
ננרמ

לרכב והמורנזק תיק?וזמירקל משטר
ועימראחרנזקאשפ

הארצי י442622011211317673246המטה 722
ידושלים 385811347727690217107מחוז
תלאביב 823נ146141954412448325626246610218מהוד

חיפה 4355193115542936243מחוז
הצפון" 2241.92515167114333מחוז
המרכז 4213מחוז :418151223131706245.810

הכל 335בסך .4343.812323841167310496640221415258

יי)



;■..■■ , . קשר .6 ■ .

. . , אלחוט א.

ובדיבור. בטלפרינטרים (מורם), באיתות טו*עלת המשטרה של האלחוטי הקשר מערכת
ניידים מיתקנים מ%59.1 נייחים, אלחוט טיתקני ט%25.3 מורכבת המשטרתי הקשר מערכת

נישאים. מיתקנים ומ0/י15.6
המתגבר הזרם ע? להשתלט הקשר עובדי צוות ע? הקל בטלפרינטרים המטות בין הקשר ריכוז
מעלות המברק. תנועת משך את ולקצר היחידות עם לקשר להתפנות מברקים, של והולך
שיבושים) ומונע הקריאה על מקל זה (דבר המכשיר ידי על המברק הדפסתושל  אחרות

המרחבים. שבתוך התחבורה עורקי ושחרור
טילים. ט19,000,000 למעלה שהכילו מברקים ב633,486 הקשר מחלקת טיפלה הרוח בשנת

הקודמת. השנה לעומת ב0/'7 עלתה המברקים תנועת
(אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת
151 יצאו הנםקרת בשנה הארצי. המטה של הקשר משרד ידי על מתנהל זה קשר בפאריס.

.1084 נתקבלו לאינטרפול; מברקים
רב היה שמספרם מיוחדים, במבצעים הפעלתה בשעת יעילותה את הוכיחה הקשר מערכת

השנה.

טלפונים ב.
הקווים מספר פנים. ולקשר חוץ לקשר טלפון מרכזיות 84 במשטרה פעלו הדוח שנת בסון?
בעיקר השנה, עלה לא הביןעירוניות הטלפוניות השיחות מספר ל1470. הניע והשלוחות

האלחוט. שיחות לשירות הודות

דואר ג.
משתמשת המשטרה השונות. המשטרה יחידות בין וצרורות מכתבים מעביר המשטרתי הדואר

משטרתיים. לא מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר לשם רק המרינה בדואר

תשלומים .6
■ ■ תקציביות הוצאות א.
לצידן ,1955 האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מראים להלן הניתנים המספרים
ו1955/1956 1954/1955 התקציב לשנות המעשיים התקציבים גם השוואה לשם ניתנים,

. שלימות). (בלירות

התקציב ההקעיב התקציב
לשנת לשנת חשבון על תוצאות לשנה
וזכספיגז הכספים יכןה יתךה חןנה יה1ה 1955 התקציב ך/אזרחיה
1935/56 1954/55 ■ _1955 הםעיןי
ל"י ל"י ל"י פר ל"י פרי ל"י, פרי ל"י

16,035,100 13,870,600 42,793 064   15,451,181 936 15,493,976 משכורת
3,235,150 4,048,714 163,611 737   3,274,927 263 3,438,539 אחרות הוצאות

י נוטרים החזקת
619,960  95,941 534   369,028 466 464,970 ממשלתיים למוסדות

החזקת חשבון על הכנסות
)619,860    179,119 091 ()285,775 909 ()464,895 ממשלתיים למוסדות נוטרים

19,270,350 17,919,314 302,346 335 179,119 091 18,809,361 756 18,932,589

המשכורת בסעיף הגירעון את כולל אינו והחשבון הואי? מדומה היא במשכורת לזכות היתרה .1 הערות;
. ל"י. 386,411 בסר 1954/55 משנת ,

המס שסעיף משום. 1054/55 שנת לעומת האחרות ההוצאות תקציב הוקטן 955/50נ בשנת יי .2
המשכורת. לקבוצת האחרות ההוצאות מקבוצת 1055/50 בשנת הועבר ל"י) 020,700.) המקביל
■■■.,. מורכבת: והיא מדומה היא אחרות הוצאות בסעיף היתרה .3

... ; שעברה השנה מ! המקביל המס סעיף של היחסי יהחלק מן (א) : ,
השנה בסוף נוצלו שטרם ,1955/56 שנת מתקציב ובו' ט?6וו דירה, שכר בסעיפי היתרות מן :(ב) ; הכספים. שנת סוף עד ושיחוםלו
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משנה חשבונות ב.

ביום היתרה
31.12.55

הגצאות
1.1 3(1.12.1555

נרה הכנם\זת
1.1  31.12.55

קי"ז פרי י ליי פרי לייי פרי ץ ל" פר

ביגם יתרה
1.1.1955

י ל"
םירגט

פרי

, 56,774() 585 898,954 289 842,179 704 754,937 400 87,242 298 נוטרים פקדונות
(יתרהלחובה) אחרים: פקדונות

25,107
497,132
105,079
065,054

033 130,970 786 212,852 404 122,874 676 89,977 728 משטרה פקדונות א.
558 39,088 763 536,221 321 536,221 321
060 111,773 986 216,853 046 148,751 154 68,101 892
704 12,044 991 677,699 695 677,699 (95  

 שונים פקדונות ב.
מקדמות
הכנסות

1,292,973 355 1,192,832 815 2,485,806 170 2,240,484 252 245,321 918 הכל בסך

המשטרה, בתקציב הנכאות ממאתיים, במשרדים נוטרים להחזקת ההוצאות ... נוטרים
המעסיקים. המשרדים מתקציבי סכומים תשלום ידי על מכוסות

קרנות כספי בעלים, ללא שנשאר רכוש מכירת פריון המשטרה, קרן כספי הם: הפקדונות
יי י, וכיוי'ב. לאומי לביטוח הפרשות הביטוח,

מגביית המשטרה, מעובדי מסים מגביית באו ההכנסות האוצר. לזכות כולן הועברו ההכנסות
וכיו"ב. וסחורות ציוד ממכירת החרמות, מקנסות, שונות, אגרות

ל^'י) ל26,426 ל"י (ט33,377 הקרן של הכנסותיה פחתו הנסקרת בשנה המשטרה. קח
ל"י), ל43,937 (ט26,740 הוצאותיה ועלו

מרמי בעלים; ללא הרכוש מכירת פריון של היתרה מהעברת מורכבות הקרן של הכנסותיה
תשלום ההלוואות, לקרן העברות  הוצאותיה ועוד; המשטרה אנשי על שהוטלו הקנסות
■ המשטרה. תזמורת של והוצאותיה מצטיינים משטרה נשי לא פרסים
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ר פרק

ומבצעים שיטור מניעה,

ומניעתה העבריינות בעיות .1

ופרופסיונליזציה רצידיביזם הימים, עולי של עבריינות  המיוחדות ובעיותיה העבריינות גורמי
זה בנושא הכרוכות והפסיכולוגיות הסוציולוגיות, התרבותיות, הבעיות וכן העבריינים, של
ואין 1953.ו1954, שנות באלה.של בפרט .שלנו, הקודמים בדיניםוחשבונות בפרוטרוט נותחו

. י מחדש, בהן ולדון לחזור בדעתנו
חשובה אתחלה נעשתה ברצידיביזם לטיפול מיוחד של.חוק היעדרו שלמרות לציין חשוב ברם,
 העונשין דיני לתיקון בחוק התבטאה זו אתחלה ונשנית. החוזרת העבריינות מניעת בשטח
הקובע החוק לסעיף! כוונתנו הדוח; בשנת אותותיה לתת החלה 1954שהשפעתו ענישה, דרכי
תוצאותיו, אולם זה, מעיו* של ימים לאורך השפעתו על להתנבא עדיין מוקדם תנאי. על מאסר
במקרה קודם עונש לבצע זה באיום שאין מאליו טובן כחיוביות. נראות כה, ער שנבחנו כפי
מושחתים עבריינים על מכרעת השפעה להשפיע גדי  חדשה בעבירה עבריין תפיסת של
שרפו שטרם העבריינים על  העיקרי חיובו ובזה  השפעתו עיקר מלפשוע; ולמנעם ורגילים
הם (ואלה החברה של מדולדל לאבר נהפכו שטרם עבריינים על וכן מאחוריהם הגשרים את

. . לעתיד. תקוה פתח ומכאן הרוב),
חעביחת בסוגי ירידה חלה העבירות, במספר הכוללת העלייה למרות השנה, שגם לציין יש
לתוצאו זו ירידה לייחם שיש ספק אין להלן. בפרוטרוט ידובר זה נושא על למ1ךעה. רתיתנות

גיכרת. במידה ומונעת מרסנת השפעה המשפיעות המשטרה, של הגילוי פעולות של תיהן,
והעבריין, האסיר לשיקום האגודה של החשובה פעולתה את מלהזכיר פטורים אנו אין

המשטרה. של הפעילה ובהשתתפותה בסיועה מתנהלת שעבודתה

. תכנון .2

בכוח השימוש של ולחסכונו לייעולו דרכים אחרי בביקוש השנה גם התרכזו התכנון פעולות
ניצול לנצלו אפשר ושבהם ביותר דרוש הוא שבהם למקומות הטלתו ידי על המצומצם, האדם

. ואפקטיבי. מלא
סקרים נערכו כך על נוסף ארם. כוח של חרש זמני תקן הזכרנו, שכבר כפי עובד, זה לצורך
לתפקידי מדויקות הגדרות לקביעת הפעולה ונמשכה במשטרה האדם כוח של ניצולו על מפורטים

סמכויותיהם. של מתייק ולתיחום השונות והיחידות המחלקות
של ולתיאוטן חירום לשעת המשטרה של פעולותיה לתכנון הוקדשה עיקרית לב תשומת

האחרים. והממשלתיים הבטחוניים הגורמים עם אלה פעולות
לחזותם שניתן ומקרה תפקיר שלכל מנת על השנה, גם נמשכה ונוהל נוהג של התכנון עבודת

וברורות. מפורטות הוראות תיקבענה מראש

נהפתננות המלחמה .3

העבריינית ההםתעות השנה. גם התמיד שעברה בשנה ההסתכנות של באופיין שחל השינוי
ידיי; יעל שבוצעו העבירות של מספרן פחת וכן ניכרת, במידה השנה פחתה שוב "הרגילה"
צבאות של העוינות פעולותיהן רבה במידה זאת,התגברו לעומת המרינה. אזרחי נגר המסתננים
המצריים, ה"פראיון" כגון סדירים, והבלתי הסדירים הצבאיים ארגוניהם של ובעיקר האויב,
"השקטים". המסתננים במספר אה חלה ירידה הרוח. שנת בםוףי המדינה בתחומי שפעלו
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הכול?. ■ גם,המספר ב%4.8. פחת למדינה שחררו המסתננים מספר השתקעות. למטרת שבאו
בסוגי בעילןר חלה ההפחתה שווה: בטירה לא כי אם פחת, ידם על שבוצעו העבירות של
של ירידה חלה כן ;(%50.4 של ירידה חלה אלה עבירות של (במספרן הרכוש, נגד העבירות
ל"י 629,250 לעומת ל"י 358,120) מסתננים עלידי וניזוק שנגנב הרכוש של בערכו %43.1
הצליחה המשטרה ל"י. ל251,490 שנגנב הרכוש ערך (גלה זה סכום מתוך שעברה). בשנה
ובאמצעות עקיבה ידי על שנגנב, הרכוש מערך %45.2 כלומר, ל"י, 113,660 בסך רכוש להחזיר
בדרכים (שנרכשה ידיעתנו למיטב ישראל, לשטח חדרו דוח. ה בשנת הנשק. שביתת ועדות
בודדים, ומיעוטם בקבוצות רובם מסתננים, 4414 אחרות) ובדרכים עקיבה ידי על כגון שונות,
השטחים מן השנה באו שחדרו המסתננים רוב מ%10. למעלה שהם ,461 לידינו נפלו מהם
מסוריה. ההםתננות גם י עלתה השנה הירדן. מעבר  השני ובמקום מצרים; ירי על המוחזקים
.מםוייטים עבריינות בסוגי חלקם נשאר המסתננים של העבריינות בממדי הירידה אוי על
הנםיון מעשי מכל ל0/)6560 אחראיים היו הם עלה. אן? טםויימים ובסוגים השנה, גם גדול
ההתפרצות מעשי כל של ול%6050 הבהמות שור מעשי כל של ל%8070 לרצח;
גניבות שוניט.ושל מסוגים שוד של רבים מעשים ידיהם .על בוצעו כן הבהמות. גניבת המלווה

והברחות. חבלה ריגול, מעשי ביצעו כך על נוסו* בהמות.
האנשיט מספר היה כמה פי וגדול המדינה, מתושבי עשרות נהרגו מפעולותיהם כתוצאה

ידם. על שנפצעו
 זה ובכלל הבטחון, כוחות של לפעולותיהם ההסתננות בממדי הירידה את לייחס יש

ובהפעלתו, בהדרכתו השוטף!, הבטחון בריכוז גס עוסק המשמר הגבול. משמר

ומניעה שיטור .4 .

הקבוצתי השיטור שיטת א.

השיטור שיטת לפי הרוח בשנת גט פעלו ובחיפה תלאביב בירושלים, הגדולות העירוניות הנפות
היה 999 בטלפון ביממה הקריאות ממוצע מכסימאלית; במידה לעזרתה נזקק והקהל הקבוצתי,
בעיקר עלה הפניותהללו מספר, .48  חייפה ;93  תלאביב ;39  ירושלים כדלקמן._

.(%44 של (עלייה בירושלים
16,351  ירושלים למוקד ; קריאות 35,330  בתלאביב השיטור למוקד הגיעו הכל בסך

.21,000  חיפה למוקד קריאות;
למרי, גבוה השנה גם היה הקריאות מספר

לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.

שבהם הספר, באזורי בייחוד ניידים, משטרות באמצעות השיטור מופעל ובמושבות לערים מחוץ
ידי על הסיורים מתנהלים טםוייטים במקומות הגבול. משמר ידי על המשטרות מבוצעים
בדרגת טייסים ידי על המוטסים משטרתיים, במטוסים משתמשת המשטרה רוכבים. משמרות
עבריינים קבוצות ושל אנשים של תנועותיהם את לגלות  המטוסים של תפקידם מפקחים.
ואחרי עבריינים; אחרי בחיפושיהן המשטרה יחידות את ולהנחות הפשע, ממקום יהטםתלקים
... ישראל. של הטריטוריאליים המים לשטח המסתננות ספינותי אחרי ובן נעדרים,

שונים שיטור ת9קידי .5

חטאים של למשפט והגשתם ים, אתגילוי לצץן יש המשטרה המוטליםעל השונים התפקידים בין
המשקאותהמשכרים, פקודת כגון, שונים, וחוקים פקודות על קלות עבירות הם .(החטאים שונים
החרמת.נשק.ותחמושת;שהוחזקו בדרכים)^;, לפקודת,התעבורה פרט ערים, בניין המודעות,
■:,  . ■■ .,,.. ■■ .:"■ . מאסר,. יפקוחת של לפועל הוצאה .; רשיון ללא
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אלה. בתפקידים הטיפו? תוצאות את המראות טבלות להלן

36טבלה

19541955  חטאים

19551954
^ תיסיגז נרשמ1

16<05520,150

בדיו 12,31914,496נתחייבו 
209254זוכו

חקירה) (כולל למשפטם 24204652מחכים
המשפט בבית או במשטרה 1069662בוטלו

2227הועברו
נמצא לא 1659העבריין,

במקומות זה, בשטח המשטרה פעולת צומצמה המשטרה על המוטל העבודה עומס מחמת
וכיו"ב. עירוניים פקחים ירי על אלה עברות על תביעות להגשת אפשרות קיימת שבהם

37>ט בלה
נשק החרמת 1955ותחמושת

התחמושת אן הנשגן הכלהוחרמננוצא0ת םר

7556131רובים
314מקלעים

271643תתמקלעים
59144203אקדחים

ופגזים רימונים 4216427פצצות,
צייד 35861רובה

(כדורים) ואקדחים לרובים 33165443737602תחמושת
ואחרות סטן 10916127מחסניות

(כקילוגרם) אחר נפץ וחומר 29.4605.55535.015וינאמוט
ונפלים 11נפצים

11פיאט

38 טבלה
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

יזיב איתשלום על כזאםר פסורות פליליות מאסר פקודות
1954 1955 1954 1955

8,741
6,767

10,037 36,601 56,371 המשפט■ מבתי נתקבלו
7,118 25,499 39,179 לפועל הוצאו

המשפט בבתי הסדר לשמירת המתייחסים שונים בתפקידים המשטרה טטפלתי כך על נוסף
לשלי'ג למחצה, רק משטרתיים שהם אחרים בתפקידים וכן ולעדים, לנאשמים הזמנות מסירת
כגון; העבודה, ריכוז ולשם אחרים משרדים של לנוחיותם בהםבעיקר מטפלת והמשטרה ולרביע,

ועור. כספים ולהעברת טסים לגובי ליווי מתן בחיפה, הנמל שטירת הגבולות, ביקורת

מגצעיפ .6

וטקצתנ ממושכים מקצתם מבצעים, של ניכר במספר המשטרה הועסקה שנה כבכל הדוח, בשנת
הבחירור מבצע לכנסת, הבחירות מבצע כגון, הסדר, על שמירה מבצעי מהם .חדפעמיים,
העדלירע העצמאות, (יום ובטקסים, בחגיגות הקשורות מהם הכללית; העובדים. להסתדרות
אריג מר אונו, מר בורמה, ממשלת (ראש חשובים אורחים ביקורי מהם וכוי), מירון /מבצע
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וכן .הרימן; אווריל ניויורק, טרינת מושל ויגנר; רויברט מר ניויורק עירית ראש גיונםטון,
מארצוו* פרלמנטריות משלחות וכן טורטון; רוברט צירצייל, רנדו^ף דיואי, טוטאם האדונים
על שטירה כגון: לרוב, אחרים מבצעים התקיימו כך על נוס1> ומהולנד); מפינלנד הברית,
הצייר; על והגנה שטירה בארבה; במלחמה עזרה חשובות; ספורטיביות בהופעות הסדר

וכיו"ב. שתעו ילדים חיםוש:אחרי רכבות; ליווי חקלאיות; שריפות כיבוי

וגבולות חופים .7

חיפה. נמל לנפת המשתייך החופים משמר בידי נמצא החוףי במשטר הטיפול
הארץ מן היוצאים כל של ואופראטיבית סטאטיםטית כרטסת מחזיק הגבולות ביקורת משרד
שבשנת הראו  הזאת הכרטסת בעזרת שנעשו הםטאטיםטיים הסיכומים אליה. והנכנסים

ויצאו;88,486. איש 116,157 לארץ נכנסו הדוח

זרימ על פיקוח .8

האנשים לאיתור פעולות נעשו ולאשרות. לעלייה הבינמשרדית בוועדה השתתפה המשטרה
של ניכר מספר ביניהם איש), 1200 לקרוב השנה הגיע (שמספרם כחוק שלא בארץ השוהים
ומתעברת בצבא משירות להשתמט רצון מתוך כתיירים מעמדם על לשמור המנסים .יהודים
יתרם, לגילוי המאמצים ונמשכים מהם, כ0^60 כה ער לגלות הצליחה המשטרה לארץ. הונם
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ז' פרה .

פליליות חקירות

החקירה פעולות ארגון .1 .
/

בארץ, החקירות פעולות על הפיקוח  הארצי במטה החקירות אגף של העיקרי תפקידו על נוסף
גם פלילי) לזיהוי המחלקה והכלכלית, (הפלילית האגף* מחלקות  ממלאות וריכוזן, ניהולן

שונות. אוםראטיביות פונקציות

הפלילית המחלקה א.

ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת על בפיקוח שנה, כבכל השנה, עמקה הפלילית המחלקה
לעיון למחלקה נשלחים חמורות או מסובכות לעבירות המתייחסים תיקים החקירות. יחידות
זה מסוג תיקים 520 המחלקה בירי עברו הרוח1 בשנת ומקצועי. משפטי וסיוע עצה ולמתן
לטפל סירוב על (ערר שלום משפט לבית שיפוט לפקודת 19 לפי.סעיף עררים תיקי 55 וכן
המשפטי. היועץ ידי על תביעה פעולות לעיכוב בקשות תיקי ו84 ציבורי) עניין מחוסר בתלונה
שחקירתן לעבירות שהתייחסו תיקים 77 של הישירה בחקירתם המחלקה הועסקה כך על נוסף
או דרישה לפי מתנהלת שהיא או אחד, מחוז מגבולות חורגת שהיא או מיוחדת, סוריות דורשת
חוץ. משטרות של בקשתן לפי נעשית שהיא או המשפטי, היועץ של או ממשלתי משרד של תלונה
תיקי 8 באמון; מעילה תיקי 12  כדלקמן: השנה התחלקו המחלקה של שבטיפולה התיקים
תיקי,הוצאת 19 כוזב; מסמך הפצת  7 ; זיוף  9 פקיד; ידי על גניבה תיקי 6 שוחד;
ובעוזריהם; בנאצים דין עשיית חוק על עבירות של חקירה תיקי 3 שווא; בטענות סחורה או כסף
למשטרה הבינלאומי הארגון עם הקשר את השנה גם קיימה המחלקה אחרים. תיקים 13 וכן
ישראל משטרת ירי על נעזרו וחבריו הארגון זרים. משטרה חילות ועם (אינטרפול) פלילית
חשובות. ידיעות מסירת ירי ועל חשודים זיהוי ידי על מאסרים, ביצוע ירי על מקרים, ב222
אדם מקרה כגון ביותר, חשובים מהם מקרים, ב20 הארגון ירי על ישראל משטרת נעזרה כן
ופרו לארגנטינה הגיע טזוייף, צרפתי דרכון לפי הארץ מן יצא וקשר, שוחר בהברחה, שנאשם
שנתגלה אוטובוסים חברת של מזו"פים כרטיסים הדפסת של מקרה וכן לאיטליה;  ומשם

אחרים. ומקרים בגרמניה,
גרמניה הולנד; בלגיה, היו: האינטרפול באמצעות ישראל משטרת ידי על שנעזרו הארצות
הברית, ארצות אוסטרליה, צרפת, איטליה, שוייץ, אוסטריה, קנדה, אנגליה, אורוגואי, המערבית,

הסאה חבל רורזיה, שוודיה, דנמרק, יון,

פלילי לזיהוי המחלקה י ב.
שינויים. חלו לא ובחפקידיה המחלקה של בארגונה

דבר מסויימות. מעבדה בדיקות לביצוע המרחבים מן חוקרים מספר הוכשרו הדוח בשנת
הקודמות. בשנים המחלקה על מוטל שהיה הגדול העומס על להקל כדי נעשה זה

, י ל י ל פ ם ו ש י ר ל ר ו ר מ ה ת ו ל ו ע פ (1)

טופסי 37,390 ולמיון לבדיקה נתקבלו השנה הךיששהרשעןת. אצבע לטביעות המשרד (א)
עבריינים 4657 של הרשעותיהם נבדקו כן הקודמת), כשנה 29,872 (לעומת אצבע טביעות
מן %35.4 אצל החוק. לפי האסורה אצבעותיהם, טביעות להטבעו* להיזקק. מבלי יפ1ים, עולי
שמספר אנו קובעים זו בדרך קודמות; רשעות ה נתגלו כנ'יל, הוגשו שטביעותיהם האנשים
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כן ל13,000. לקרוב הגיע אחת) פעם שהורשע אדם כל זר. במספר נכלול (אם חוצידיביםטיפ
שבמשרד. בכרטסות בדיקות 569,000 נעשו

אצבע טביעות 1859 נתקבלו הרוח בשנת הפשע. במקום אצבע טניע/ן/ לויהוי המשרד (ב)
חשודים. של כטביעותיהם נתגלו תיקים ב177 טביעות 262 שונים. עבירות מקרי ב706 שנאספו

טביעות. 12,180 כיום מכי? היחידה האצבע טביעות של המטויין האוסף!

נמצאו שאבדו, חפצים 32,711 של תיאוריהם נרשמו הרוח בשנת רכוש. לריש1ם המשרד (ג)
הרישום. באמצעות לבעליהם והוחזרו זוהו חפצים 976 נגנבו. או

על להקל העשויה בצורה והערוך גנובים אופניים של טמויינות רשימות המכיל פנקס הוכן
חשודים. אופניים של זיהויים

המכיל העבריינים אלבום של העתקים נמצאים מרחביות יחידות ב15 העבריינים. אלבום (ד)
במספר זה גידול הקודמת). בשנה 5489 (לעומת עבריינים 7324 של ותיאוריהם תצלומיהם את
ערכו. שיופחת בלי לפשטו דרכים מחפשת והמחלקה בו השימוש על מקשה באלבום התצלומים

הדוח בשנת נעדרים, ורישום למשטרה הדרושים אושים רישום  החקירות אגף פרסומי (ה)
בכל והמופץ הרישום טרור ירי על שבועית המתפרסם החקירות, אגף חוזר באמצעות הופצו
398 של הקודמת), בשנה 324 (לעומת שנמלטו עבריינים 250 של תיאוריהם המשטרה, יחידות

נעדרים. 143 ושל לחקירה דרושים אנשים
אצבעותיהם טביעות תיאוריהם, את המכיל שפויים, בלתי של מרוכז ברישום הוחל הדוח בשנת
בלתי אנשים של שבזיהויים בקושי נעוצה זה רישום של נחיצותו רוח. חולי של ותצלוטיהם
בהפרות או בעבירות מעורבים בהיותם אם היומיומית, בעבודתה המשטרה נתקלת שבהם שפויים
התנגדותו מחמת שעה, לפי מלא אינו זה רישום מתים. בהימצאם או נעדרים בהיותם ואם טדר,
במוסדות הנמצאים נפש חולי של ותצלוטיהם אצבעותיהם טביעות להשגת הבריאות משרד של

■ ■ סגורים.

שביקשו לאנשים בייחס בירורים. 37,183 בוצעו מהימנות. ולבירור7 יושר לתעודות המשרד (ו)
בירורים .9656 נעשו כן יושר. תעודות מבקשי ל9693 בייחם וכן הארץ, מן יציאה היתרי

, אחרים,

המדעי המדור (2)

שייחסך מנת על שונות, בדיקות בביצוע המרחבים מן חוקרים כאמור, הודרכו, הרוח בשנת
במעבדות. לבדיקה מוצגים ובהעברת למרחבים המחלקה מן מומחים בשליחת הצורך

של מוקדמות בדיקות דלקמן: הבדיקות המרחבים מומחי ירי על מבוצעות שעה לפי
מעל שנמחקו זיהוי וסימני מספרים מילוי בנזידין); (בדיקות רם ככתמי החשודים, כתמים
ניטראטים עקבות לגילוי פרפין יצוקי ידי על ביריות חשודים של ידיהם בדיקת מתכת; פני
עבירה. מקומות של שרטוטים ביצוע וכן אולטרהםגולות; במנורות שימוש העור; בנקבוביות
מהבכך. של בדיקות מלשלוח ונמנעו לבדיקה מוצגים בשליחת אבחנתיתר גילו המרחבים
המרכזית הממשלתית למעבדה השנה הופנו גוף הפרשות ושל מסוכנים סמים של בדיקות

המשטרה. של המעבדה ראש של להשתלמות צאתו מחמת בירושלים,
בדיקות של ניכר מספר הצריכו כן שלפני מסויימים, עבירות בסוגי ירידה חלה השנה

מותרות.* מם של עופרת חותמות זיוף מסוכנים, בסטים הקשורות עבירות מעבדה:
ו. : ■■ , גוף. הפרש.ות בדיקות שלי ניכר לחסכון משפטית,הביאה לרפואה המכון הקמת

של ידיהם שריפה,,על אבק שרידי בדיקת חדשים: בריקה סוגי כמה לשימוש הוכנסו השנה
השוואות ■; המרחבים) ידי על אלה בריקיות מבוצעות (כאמור פרפין יצוקי באמצעות חשודים,
(בסוגזהשל וכיו"ב פירות עוגות, מאכל,;כגון צורכי גבי על חשודים של שיניהם עקבות של
שלצת''ל,. רפואה חיל הםטוטאטולוגישל המכון מנהל ירי רבהעל עזרה המשטרה נעזרה בדיקות
; גניבת שריפות,;של של במקרים דלק חומרי, בבדיקת שונים שיפורים הונהגו כן נחומזון).. ד"ר
;:;.:: י, ;.■:',.;.. ,י . י■ י , מהילתו. ושל דלק
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ועתיםיישל חוות לגןבליאת משפט' לבתי המרשה מומחים), דעת (חוות העוויות חוק תיקון
הופיעו הדוח בשנת המשטרה: עבודת על הקל אישית, בהופעה צורך ללא בכתב מומחים
אמנם יש מ%50). למעלה של (ירידה הקודמת בשנה 423 במלוום פעמים 209 אישית המומחים
לפני.המשפט. המומחים ובין הפרקליטים בין ההתייעצויות מספר עלה זה עם שבד,בבד לציי]
המשטרה. ירי על שהוקם החדש לבניינו משפטית לרפואה המכון עבר הנסקרת השנה במחצית
שונה השנה סוף לקראת ופקיד. צלם טכנאים, עוזרים, וכן םאתולוגים רופאים 3 המכון: סגל
האוניברסיטה של לרפואה הספר בבית משפטית לרפואה מחלקה של למעמד המכון של מעמדו

ומשקל. חשיבות בעל למחקר כמוסד המכון של ערכו את העלה זה דבר העברית.
תיקים; ב624 וכתבייד מסמכים 4950 דלקמן: הבדיקות במעבדות נעשו הדוח בשנת
בדיקות 129 תיקים); 403) ותחמושת נשק בדיקות ,2711 תיקים); 55) ומטבעות שטרות 695
2118 תיקים); 43) וצמיגים רגליים עקבות של גבם .יצוקי 137 תיקים); 69) טטאלורגיות
46 תיקים); 69) גון* הפרשות של בדיקות 195 תיקים); 127) מסוכנים סטים של בדיקות
40 תיקים); 34) בשריפות הקשורים בחומרים בדיקות 98 תיקים); 19) חימיות בדיקות
תיקים, ב65 אחרות בדיקות 342 וכן תיקים) 9) שערות בדיקות 33 תיקים) 13) בגדים בדיקות

תיקים, ב1530 בדיקות 11,494 נעשו הכל בסך
במשדרי שלנו המומחים ידי על שנעשו לאלפים דעת וחוות בדיקות זה במספר נכללו לא

וכיו"ב. ההכנסה טס במשרדי הפיתוח, רשות במוסרות המשפט, בבתי מחוזות, .פרקליטי י .

הכלכלית המחלקה ג.

ודבר מצומצם, המחלקה של אדם שכוח לציין יש שינויים. השנה חלו לא המחלקה של בארגונה
...,,. י . עליה. המוטלים התפקידים ביצוע על מקשה זה
והעברות הברחות (מניעת חוץ מטבע על בפיקוח יהשנה גם התרכזו המחלקה של פעולותיה
סחורות;, הברחת הארץ); בתוך זר בטטבע עסקות על ופיקוח הברחות ותפיסת לחוץלארץ

מסוכנים. בסמים ובשימוש במסחר לחימה השירותים; על פיקוח
אנשים קבוצתי של פעולותיה בדבר ומסובכת ממרים רחבת חקירה נפתחה הדוח בשנת
הברחת שלי נת>להחשר אחר דולר.במקרה ט3,000,000 למעלה של בהברחה החשודים
על שהודבקו לבולים מתחת שנכתבו הוראות באמצעות שבוצעה דולר, מ100,000 למעלה
חדשיס עולים של בזכותם לרעה שימוש ידי על סחורות: של הברחות נתגלו מכתבים.
כתובותיהן פי על יבוא ירי על וכן פקידים, שיחוד ידי על מכם; ללא סחורה עמם להביא
קבוצות נתגלו, .כן מכם). לבדיקות הדיפלומטי, לנוהג בהתאם (הפטורות, זרות צירויות של

וכיו"ב. מצלמות כגון יקרות, וסחורות גולמיים יהלומים שהבריחו
סמים סוגי המקומי, בשוק המקובלים לסמים נוסף הופיעו, מסוכנים בסמים הלחימה בשטח
'■.■■.. והרואין. קוקאין חדשים:
תשומת את להקדיש המשטרה. נאלצת העבירות) לריבוי (בייחם המוגבל האדם כוח מחמת
בעבירות הקשורות. פעולותיה את בטידתמה ולצמצם ומסובכות, חמורות לעבירות העיקרית לבה

, . ■ . לאטקצועיים. עבריינים ידי על המבוצעות ובעבירות יחסית קלות
בדבר. הנוגעות הרשויות של האדמיניסטרטיבי לטיפולם מועברים אלה מסוגים קלים מקרים

מרחבים ד. ^
השיטור, לנפות (פרט המשטרה תחנות ירי על ראשונה, בשורה מבוצעות, במרחבים החקירות
בתל קיימות אלה אחידות לשכות הנפה). שטח לכל אחידות בלשכות החקירות מרוכזות שבהן
בחיפה העיר.י חיפה: ובנפת י הבירה בנפת הדרומית), והנפח הצפונית (הנפה אביביפו
וריכוזן החקירות על הפיקוח הנמל. נפת בשטח המבוצעות העבירות בחקירות גם הלשכה מטפלת
פליליים ענפים קיימים במחוזות המחוזיים. הענפים ידי ועל שבנםות הלשכות ידי על מבוצעים
י העבריינות. של השונים בסוגים הייעוץ ואת הפיקוח את המרכזים כלכליים, וענפים

הקשים העבירה בתנאי והישגיהן ביותר, כבר השונות היחידות על המוטל העבודה עומס
■■■ מיוחד. לציון ראויים
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. .. , ..■ . ןץע*יייינוויוי., מצ5 .2 . . ■ ... ■;..■■
.._ , , , : החישוב .שיטת א,

ביריעת שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים של ביטודם
החשבון מן (שהוררתם ביחידה מיחידה שהועברו התיקים מן חוץ בפנקםיה, ונרשמו המשטרה
מופיעים מספרים של נופפת בםידרה מדומה). קיומם ולפיכך פעמיים אלה נרשמו שכן הכרחית,
מטעמים במשטרה שנסגרו. התיקים בניכוי שנרשמו, ■התיקים כל כלומר, האמיתיים", התיקים
תיקים וכן פלילית, אשמה לבסס כדי בהן אין כשהעובדות או ציבורי, עניין, חוסר למשל, שונים,
גילתה שהיא גם אלא בוצעה, שהעבירה רק לא משוכנעת שהמשטרה העובדה אן? על שבהם,
המבחן וקצין עוליטים הוא שהנאשם משום אם לרין, להביאו, אפשר האמיתי,,אי העבריין את
התיישנה שנמלט, עבריין ידי על שהעבירה,.שבוצעה משום ואם לדין, להביאו שלא המליץ
בחישוב שינוי, יונהג 1956 שנת מתחילת ■ שהורשע. לפני מת הנאשם אם ואח בינתיים,
במשטרה שנסגרו או שהועברו התיקים רק אמיתיים" ,,לא בתיקים ייחשבו שלפיו הםטאטיםטי,
אמיתיים", כ,,לא כיום הנחשבים התיקים, שאר פלילית. אשמה העלתה לא שהחקירה משום

האמיתיים. התיקים בחשבון ויובאו תביעה ללא שנסגרו בתיקים ייחשבו
התיקים שכל פירושו ואין בלבד, מוסכם מונח הוא אמיתיים", ,,תיקים שהביטוי לזכור יש
על שנרשמו התיקים מספר שהועברו). לתיקים כאמור, (פרט, מדומים או כוזבים הם האחרים
אלה של (ומספרם ,,אמיתיים" שאינם התיקים כלל. בדרך אפסי,  ממש כוזבת הורעה סמך
בירור של לשלב דבר, של בסופו מגיעים, הם אין כי שאם מקרים אלא אינם וכלל), כלל קטן אינו
וממושכת, קשה עבודה המשטרה בהם השקיעה זאת בכל הרי המשטרה, באמצעות משפטי

וחמורות. קשות עבירות של בתיקים מאשר יותר אן* לעתים

תיקים סגירת ב.
סוגרת מרוע מםוייטים: ואנשים חוגים מפי הנשמעת בשאלה קלה נגיעה לנגוע הראוי מן וכאן
אשמה יש אם יחליט והוא השופט אל תגיע תלונה שכל מוטב לא האם ? תיקים המשטרה

■ אין? או
בתלונות לטפל לםירובים המתייחם בחוק מםויימים שינויים הוכנסו האחרונות בשנים
החובה את ביטל ,1954 השלום, סמכות.שופטי פקודת לתיקון החוק ציבורי. עניין מחוסר
באמצעות ביותר, הקלה"י ותהא פלילית,, תלונה כל להגיש המתלונן על לפנים מוטלת שהיתה
כגון, שכנים, מםכםוכי הנובעות העבירות רוב ובתוכן עבירות, של ניכר במספר המשטרה.
לפנות המתלונן מוסמך אחרות, ועבירות דיבה הוצאת תקיפות, קלות, גבול והםגות פלישות
לסרב הסמכות הושארה למשטרה המשטרה. באמצעות שלא המשפט, לבית במישרין בתלונה
בלבד, ממ!1 רתח הפקת לשם אן קינטןר לשם ה1גשה שחתל1ש נמצא אם רק בתלונות לטפל
לערער הזכות למתלונן ניתנת זה מטעם סירוב של במקרה י נוסף. ציבורי עניין בה וכשאין
אלה. בתלונות לטפל המשטרה את לחייב המוסמך המשפטי, היועץ בפני המשטרה החלטת על

ערך. קלי במקרים רק ניתן הסירוב
תלונה. הגשת אן? על תביעות מגישה המשטרה אין שבהם מקרים של סוג עוד קיים ברם
מספיקות ההוכחות כשאין או כוזבות שהן משוכנעים והתובע שהחוקר בתלונות המדובר
לפעול המשטרה את לחייב איאפשר פלילית. אשמה הנדונות בעובדות אין שבכלל או להוכחתן
הבאת תלונה. שהוגשה משום ורק אך השופט, בפני כאלה משפטים ולהביא כאבטוטטון
לא אם (אן* המשפט בתי פעולת את גמור שיבוש משבשת היתה כזו דעת בקלות משפטים
מפשע, חפים אנשים רדיפת משום בה והיה עצ^ה), המשטרה של פעולתה את בחשבון נביא
זמן, בזבוז בכך:; הכרוך כל על למשפט, מובאים היו דעת קלת או שחר חסרת תלונה שבגלל

מחייבים.1 היי! לא הדין שבתי ברור (שכן תוצאות ל^א והכל בזיון עצבים, מריטת ממון,
של). כזו שרוייופה ספק אין הוכחות). נגדו שאין טשונננעת עצמה התביעה שאפילו נאשם,
בקרב: תלונות של גל מעוררת היתה מיוסדות, בלתי תלונות סמך על אבחנה, ללא אזרחים,

י; בתי .של חריפות תגובות לידי מביאה והיתה השאלה, את עכשיו המעורר עצמו ציבור אותו
שהיו.. המיותרות. ההוצאותי את המשטרתי על להטיל נאלצים: עצמם רואים א1* אולי שהיו; ןןךין,
את גם חשבון מכלל, להוציא אין כן, על יתר אלה. שחר חסרות תביעות ידי על נגרמות
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באנשים ולנקום להקניט כרי כאלה ^תלונוו^ משתמשים היו מצפון. חטרי שאנשינו האפשרות
ככף מאנ'0ים; לסחוט אףז ואולי סיבה, כל ללא למשפט גרירתם ירי על אשמה, מכל חפים

■,"  ;, :. ,, . ...;■. ■.. : . תביעה. הגשת של באיום הנאה טובת או
המתייחסים תיקים הם הוכחות) של קיומן אן* על  (וכאן הנםגרים תיקים של אחר םוג
או פשרה תמורת תביעה על לוותר טםויימות ממשלתיות למחלקות החוק מתיר שבהן לעבירות
ולעניינים להברחות בעיקר מתייחסים אלה תיקים אדמיניסטרטיביים. קנסות. או קנס תשלום
ידי על שהושגה לאחר זה, מסוג במשפט להמשיך יכולה אינה המשטרה אחרים. כלכליים
,.■;■..■ כחוק. כשרה פשרה בדבר הנוגעת הממשלתית המחלקה

והיא ההגיון בפני עומדת אינה ויהימה, תלונה, כל למשפט להביא התביעה דבר, של קיצורו
י זו. מעין פעולה דרך ידי על נגרמות שחיו ההכרחיות התוצאות ראיית חוסר על בנויה

הנוגעים הפרקליטים אל או המשפטי היועץ אל נשלחים לסגירה העומדים החשובים התיקים .

, , אישור. אח או עצה דעת, חוות למתן בדבר,

העבריינות ג.

הקודמת; בשנה 43,441 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב45,426 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
השנה חלה ה,,אמיתיים" התיקים במספר ברם, .%4.6 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר,
36,940 לעומת תיקים 36,734) %0.6 של ירידה המדינה, הקמת מאז השנייה הפעם זו שוב,

\ < הקודמת). בשנה
שנרשמו התיקים במספר שהעלייה מוכיחה העבריינות סוגי של מפורטת בחינה כן, על נוסף!
העבירות סוגי ברוב. משטרתיות. בדרכים למניעה ניתנות שאינן העבירות בסוגי בעיקר חלה
על בעיקר המבוצעות אחרות טםויימות עבירות וכן הרכוש, נגד העבירות (רוב למניעה הניתנות
(וכאן הרצח מקרי במספר %45.5 של ירידה חלה למשל, כך, ירידה. השנה חלה מסתננים), ידי
הרצח במקרי או* אלא מסתננים ירי על שבוצעו רצח במקרי רק לא, חלה זו שירידה לציין יש
כלל, בדרך ניתנים, שאינם הפשעים לסוג אמנם שייך הרצח הארץ). בפנים המבוצעים הרגילים,
המשטרה של. הגילוי לפעולות ניכר ערך ספק, ללא יש, אולם משטרתיים; באמצעים למניעה
ירידה בלבד. אפקטיים או רגשיים אינם שגורמיהם מםוייטים, רצח מעשי בביצוע מרתיע כגורם

. .... .(17.396 של (ירידה הנםיוןילרצח במעשי גם חלה
בשוגג מוות גרם מעשי מספר וגם ארם; הריגת של המקרים מספר ב%29.2 ירד כן
השוד מעשי ב%14.5. ירד קטלניות) לתאונות ירי על שנגרמו מוות מקרי  (שעיקרם
של ירידה חלה ההתפרצות מעשי של הכולל במספר .29,4^0 של ירידה ירדו סוגיהם לכל
;%1.1 של ירידה  מגורים לבתי ההתפרצות: סוגי בכל הורגשה היא או* זו ירידה .5.7^0
שאר ;$41.2< של ירידה  בהמות גניבת לשם התפרצויות ;1.6^0 של ירידה  עסק לבתי
התפרצות, מלוות היו שלא גניבות של מסריטים בםוגיםי גם .%18.8 של ירידה  ההתפרצויות
מוגדרות בלתי וגניבות וממטעים מפרדסים פרי גניבת בהמות, גניבות כיס, גניבות כגון;
טםויימים בסוגים רק חלה עלייה ב%5.4, ירד הכולל הגניבות מספר ניכרת. ירידה חלה שונות
מתוך גניבות ואופנועים, מכוניות גניבות ■.. לגנב" הקוראת ,,פירצח בבחינת שהן גניבות, של
ונםיון (אונם החמורות המיניות בעבירות גם מלון. בתי מתוך וגניבות אופניים גניבת מכוניות,
.(21.8^0) הכלכליות העבירות מספר ירד כן ,(25.5^0 של (ירידה ניכרת ירידה חלה לאונס)
התקיפה ריבוי/מקרי, ידי על יבעיקר נגרמה שנרשמו העבריינות במקרי העלייההכוללת
של (עלייה דרכים בתאונות בעיקרה הקשורה זהירות, מחוסר החבלה ;(25.4^0 של (עלייה
נכלל ;טהן שחלק בעבירות,השונות וכן לעיל; הנזכרות הגניבות סוגי ארבעת ;(%24.2
הבלתי העביוות בסוגי העלייה ריבוי דהיינו לעיל, שצויינלו; התופעה להלן. הניתנות בטבלות
במיוחד בולטת למניעה, המתנות העבירות בסוגי .■ הירידה ואח הריבוי ומיעוט נמנעות ו

יבעבירות ,זאת .לעומת ^;$19.1 של עלייה חלה יהנםש: נגד בעבירות הלקמן;: בחלוקה .

., ■, .■■■ ; , ; %1.3יבלבך, של אחרותעלייה ובעבירות ,5.6^0 של ■■נגד■הרכושים.ירידה
ובהתמדה הנעשיתבתהיחת תוצאות;הפעולה :ן>ת םפק; ללא ;מבליטות, לעיל ישהובאו העובדות י,
גניבות המלוות ההתפרצויות לרצח, הנםיון הרצח, מעשי במספר את.הירידה המשטרה. ידי עלי
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שנעשתה הנמרצת לפעולה וראשונה הנרא,ה,,בראש כפי ויידום, יש השוו, במעשי ובן בהמות
וכן האוטופיה, של הייחפי ייצובה והברוש; החקירורנ אנשי של התמחותם ההפתעות. נגד
לידי שהביאו העיקריים הנראה,,הגורמים כפי הנפ, המשטרתיים, המניעה מכשירי של פיתוחם

.. . ,. , הרכוש. נגד העבירות בטםפר הפחתה
טםוג עבירות ב16,055 השנה המשטרה לעי?טיפלה הנזכרים והעוונות הפשעים על נופף
במניעה העוםק בפרק לעיל, כבר.הוזכרה זו לירידה הםיבה הקודמת). בשנה 20,150 (לעומת חטא
האחרים התפקידים ריבוי מחמת זה בשטח המשטרה של פעולתה צמצום  והיא ושיטור,
ממשלתיים וגופים המקומי השלטון מופרות בידי זו פעולה משטח חלק להשאיר והאפשרות
.,'..., .... שטלאכתםיבכך. אחרים

בשנה 7752 (לעומת חבלה נגרמהבהן שלא תקיפות על תלונות 7174 נתקבלו כך על נוםףי
מספרי הקודמת). בשנה 10,163 (לעומת פעוטיםי םכםגכים על תלונות 3439 וכן הקודמת)
ב0?66.2.  י האחרים של"הםכסוכים ומספרם ב%7.5 איפוא, ירד, תקיפות על התלונות
בתי שיפוט פקודת של 19 סעין* לפי לםמכותה בהתאם אלה בתלונות לטפל םירבה המשטרה
לפנות'בתלונתם רשאים שהמתלוננים העובדה או* על רבות, עודן אלה תלונות השלום. משפט
החוק תיקון על שהידיעה לחשוב יש או.לסירובה, למשטרה להזדקק מבלי המשפט; לבית ישר
מן בעבירות .והנאשמים ■.המתלוננים יוצאים בעיקר, שמקרבם, לחוגים הגיעה טרם זה בנידון
בתלונות פונים רבים שאנשים, האפשרות חשבון,גםאת להוציאמכלל אין ברם, הנידון; הסוג
ושאנשים הדין, לשורת מחוץ מעשה עבורם המשטרה תעשה שמא תקוה לטשטרה,מתוך זה מםוג
נכללו,התקיפות לא אלה (במספרים יריביהם על איום כבאמצעי אלה משתמשיםיבתלונות אחרים
מםוג הפעוטות התלונות שריבוי לחשוב יש גטירא). עד בהן טיפלה שהמשטרה יותר, הרציניות
ידי על שיטור למכונית תלונתו את האזרח.להגיש יכול שבה בקלות גם מה, במידת קשור, זה

. י . ; : י י י י ., בטלפון. 999י טפפר חיוג
זה ממין םכ*וכים. לפתרון שכנוע וכוח נםיון ותק, שוטרים"בעלי נתמנו מםויימות ביחלרות
עקשנותם מחמת אלה, אנשים מצליחים תמיר לא ברם, שלום; של ובדרך ומתן משא של בדרך

; . המםוכםכים.. של היתירה ועצבנותם
_ על אחוז בחצי עולה שנרשמו התיקים במספר הריבוי כ%4.1. האוכלוםיה עלתה הדוח בשנת
זה, בשיעור בערך עלה תושבים ל10,000 שנרשמו התיקים מםפר גם ריבוי.האוכלוםיה..

י י ; :י י .; . ...... ,. .י י. . י ' דהיינרב%4;0.
, י 39 טבלה :■ י

. . 19541955  האוכלוםיד. לגידול בהשוואה העבריינות ת1\דת

שנרשוטג הותיקים מםפר היזמים כל תושבים7*,^,*!ד ל0,000\ , . שנרשמן . היליכליםית

; 254 45,426 יי" 1,789,000 י 1955
253 : 43,441 י 1,718,000 : 1954

+.0.40/0 ,■,  ... +,%4.6 + 4.10/ באחוזים הריבוי

1949 בש^ים הכוללתי בעבריינות אתיהתתפתהות גראפית בצורה מציגה 40 מםפר הטבלה
. העבריינות, של; ^01^06) תכיפותה שיעור את ::וכן האוכלוםיה, לגידול בהשוואה ,1955

י תקופה. באותה תושבים 100,000 לכל יהעבירות כלוטרטםפר
כלל מגיעות מםפר:אינן שעבירות העובדה יאת בחשבון להביא יש לל:העבריינות ■בליון
למשל, זהשייכות, לסוגי תלונה. בהגשת מעונינים אינם !שהנפגעיםי. הטשיטרה,■:משונ1 לידיעת
משום;1 או, בושה: ך מתו ^מלהתלונן, נמנעים שקרבנותיהף בצניעות, פגיעות או מיניות פגיעות
שמתוך שונים, מפונים. ,עכירות:>אחרות בצוויתינישואין..^בצורהיאחרת^יוכן שקיבלופיצף
מעדיפים שהצדדים; ^טשום המשטרה לידיעתי להביאן :מעוניינים: ו^נ*געים אי1 שהיא, םיבה איזו
טובן משטרה.; י תחנת נפתחהבקרבתם ,שטר£ משום יאו עדתם; מנהגי לפי ביניהם להתפשר

■ בידיעות עליהן קיבלה; שהמשטרה העבירות רק כחשבון הובאיוי להלן :הניתנים: ים ובניתוח מאליו
■ ■ ,  .: ■ יי יי תלונות. או רשמיות
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40 ח בל ט

מספר
העבירות

לכל
100,000
תועוביס

הנבבתינרת תנודת
האוכלוםיה לגידול .בהשוואה

19551 9 4 9
10,000
ננבירות

1577 1,173,000

1814 1,370,000

2280 1,577,000

2521 1,629,000

2405 1,670,000

2526 1,718,000

;:/,:!".

/. ■ 0>י25 1,789,000
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41 טבלה ■ .. יי

19541955  "אמיתיים" תיקים  שנרשמו תיקים

"אמיתיים" תיקים

הריבוי אה!;
ד/ידידך, או

+

1954 1955

שנרשמו תיקים

התיקים מסג*ר
איש ל10,000

1954 1955

הריבוי אחוז
הירידה או

_1_

1954 1955
העכירה תיאור

0.6 36940 36734 253 254  4.6 43441 45426 העבירות כלי

3055 .45.5
8610417.3
172429.2
11213114.5

3827305125.4 

35428524.2

' 608529.4
287629081.1
1.6ג1408143
12020441.2
75492918.8
י129103 25.2 ■

ל9979366.5
9408688.3

2578309916.8
45151512.4
49761218.8

88709158,3.1
1068524.7 .
257309.16.8
3547.25.5
6055578.6

35245021.8
11273109942.5■ ■

. יי ; 325844.80.20.3רצח
לרצח 9011018.20.50.6נםיון

: אלם 192524.00.10.1הריגת
בשוגג מוות 12514413.20.70.8גרם

נפשוטה חבלנית 5584411035.931.223.9תקיפה
זהירות 75663618.94.23.7חבלהמחוסר

לשוד ונסיון 69שוד .9426.60.40.5
294529670.716.517.3התפרצותלבתימגורים

_עסק 147514620.98.28.5התפרצות_לבתי
בהמות וגניבת 123207.40.60.71.2הלנפרצות

. ., , י 80597117.14.55.7שאר;התפרצויות
ואופנועים מכוניות 17112437.91.00.7גניבת.

מכוניות וחל_קי מכוניות מו1ול 10649917.45.95.8גניבות
, אופניים" גניבת. נ1171■ 06310.26.56.2

■  כים ב2830329514.115.8גניבות 9.2
בהמות 5565814.33.13.4גניבת

וממטעימ מפרדסים פרי גניבת 57765511.93.23.8
גניבות 9915100461.355.458.5שאר

ביודעין גנוב רכוש 1199328.0קבלת .0.70.5
כגנוב חשוד רכוש; 42047411.42.32.8החזקת
. לאונס. ונסיון 74705.70.40.4אונס

עבירותמיניות 8547898שאר 24.84.6
י שחור שוק יעבירות 2.43.2ו.42234923

: ■  . ■ עבירות 152301392.79.485.181.1■שאר

יט



הבטחון, כוחות א? התקפותיהם עיקר והפניית המסתננים של העבריינית בפעולתם הירידה או* על
והנסיון הרצח בסעיפי ובייחוד העבירות, מ; ניכר חלק בביצוע מבוטל לא חלק להם יש עדיין
שבירה,, בבליהאטצעים אחריהם בהמות./המשטרהרודפת וגניבת התפרצויות השוד, לרצח,
מצד הפעולה שיתוף! וחוסר הנסקרת, לשנה אופיינית שהיתה בגבולות, המתיחות החרפת אולם
החזרת ועל אלה במעשים הנאשמים גילוי על יותר עוד הקשו הערביות, המרינות שלטונות

. . ■ : . ידיהם. על שנגנב הרכוש
בני ושל הוותיק היישוב אנשי של בעבריינות חלקם מה דיוק של מספקת במידה לקבוע קשה
למשל, (כך, החדשים העולים של חלקם יותר רב מםויימים שבסוגים ברור החדשות. העליות
ברוב ,אולם מסוכנים), בסמים בשימוש וכן ביךטשפחתיות, ידיים בתגרות מטטעים, פרי בגניבת

יותר. הוותיקים הארץ בני של זח על עולה העולים אחוז אין העבריינות מוגי
שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה 41 הטבלה
ציון עם ,1954 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדוח, בשנת בהן טיפלה
תושבים 10,000 םוג)לכל מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי

■ הנידונות. בשנים
שהמשטרה (משום היקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהם) לטפל סירבה
 הכוונה הציבור, בטחון על משפיעים שהם עלפי אף כלל, פליליים אינם ומקצתם עבירות,
התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות

להתאבד. ונםיונוח
לשנים והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם המקרים של טבלה להלן

ואילך). (ט1949 הקודמות

42 טבלה
1949  1955 המשטרה ידי על שנחקרו תיקים

אז/ח
הריבוי1949>)19551954195319521951195

הירירוז א>
1054/1955

פליליים תיקים
ועוונות) +070359502485418497^4542648441401694(פשעים 4.6
תקיפות ( ו 701ים7174775254375184462636869אשמות 7.5
אחרות 1. ס34391016379633894198126600שםורבר 141 66.2

משונות י1058מיתות 1234122512111159980831 14.3
התאבדות ,159147150מקרי י110134141114 + 8.2

להתאבד נ*יונות
פליליים) בתיקים +489362308233210108104(נכללו 35.1

י +106894113222108176516341383הברחות 13.5
160552015014346129871218483137625חטאים■ 20.3
, +1047998851836709506451דליקות 4.9

. , המקרים 75426848267140367400585084277432773כל 11.1

אולם ולחטאים, משונות למיתות שםורבו, לאשמות פרט עלייה, יחלה דלעיל התיקים. י סוגי ברוב
בעיקר, ב%11.1, השנה ירד הם ב טיפלה שהמשטרה הסוגים .^כל, התיקים של הבולל המספר
, י [ /.■ ■ ובחטאים. שסורבו באשמות ירידה מחטת כאמור;

המחוזיים והגבולות אולם,:הואיל מחוזית, חלוקה לפי גם מםויימות טבלות נייתנות השנה
! . ■;. הקודמות. השנים עם; מחוזיות השוואות לתת אפשר אי רק'השנה, יוצבו

ציון *עם מחוזית, חלוקה !,לפי ועוונות) (פשעים שנרשמוי אתיי.התיקים המראה טבלה להלן
: י י : ./ הארצי. הכל בסך האחוז.המחוזי

$8:



שנרשמו תיקים
43 טבלו.

חלוקה מחוזית1955י

כל
שנרשמו התיקים

מחת
יךץשלים

מהוו
תלאביב

מחת
חיפה

מחת י
הצפון

מחת
המרכו

המחלקה
,. הכלכלית
ז/א7עי במטח

45426
100.0 "/

7202
15.8"/

15605
34.4%

9233
20.3"/

7000
15.4"/

6351
14.0%

35
0.1%

המוניםשבטבלה (לפי בהן טיפלה שהמשטרה העביחת של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
.(41

44 ה. גל .ט

שנרשמו תיקים 1955 מחוזיתחלוקה

מתלגזגזמחתמחתמחתמתתמחת
1*המונוהצפתחיפהתלאביבירושלים י 2/ע<

ו*תיי במטה

העבירות 72021560592337000635135כל

13388רצח

לרצח 46119168במיון

אדם ,62הריגת 74

בשוגג מוות 2030252129גרימת

ופשוטה חבלנית 82916321361992770תקיפה

זהירות מחוסר 1812432831831חבלה

לשוד ונםיון 13231968שור

מגורים לבתי .התפרצות 3061779304230326

עסק לבתי 203733282100157התפרצות

בהמות וגניבת 4310132136התפרצות

התפרצויות 1662597587218שאר

ואופנועים מכוניות 1012723110גניבת י

90 מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 6462144668גניבות
אופניים 5684310352117גניבת

בהמות 1276753209100גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 100335299288גניבת.

גניבות 19935337283492716522שאר

ביודעין גנוב רכוש 1330341329קבלת

חשוד רכוש 74175854442החזקת

לאונס ונסיון 142516811אונם

מיניות עביירות 139שאר 128132047 :67■  ■,

שחור שוק 487922817עבירות ;4010
■ י עבירות 2712323229004031233223שאר

הנסקרת. בשנה שנחקרו למיניה!! המקרים כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן

: .. 45 טבלה .
מחוזית חלוקת  1955 המש/טרה ידי על שנחקרו למדיהם מקרים

התיקים מספר
שנחקרו

;.,,,. , ירושלים,, 11022מחוז ,

, י י תלאביב 6חוז י" 28209
: י חיפה 12705מחוז .." ;

> י י: ■ . : . ה!יפון 11886מחה

■. המרכז 11568מחוז
 הארצי במטה הכלכלית 36המ*לקה

הכל 75426בסך
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.1955

46 טבלה

עוגרעומו תיקים

:1953

*1*00

0סג*

*000

3800

. 3600

4200

4000

$441

3200

1004

2800

24*0

00ג3

3000

2600

2600
זגמגר נו1מני וווגזטוגר 56ט0גי <1וגי0גי יייי ייגי ג>ג1י *8וי^ מיע 16זי11ד ינויוי
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47 טבלה

עונרעומו תיקים

.1955 88?33881954. :1955

35

30

10

," . דנו מ,א ג הדי , 
נווות^בטוו'גגי וגרינות

35

30

////?/ * * >/ >/^

\1\

12

1''.

12

*7**^*7777*י

40

20 %!טנ^3^21י35י1'3ז^*^ו^^

40

120

<//.<* "^^ ^

25

20

25

///// " ^ '^777
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75426

84826

י 48 טבלה

למיניהם שנחקרו תיקים
19491955

ועוונות) 18111111111111111|1(ךו1ותיח

תקיפות 1 אשמות י"יו ו*"?*"
ו עיסורנו

להתאבד |____1גסיוגות

^7ד2וי

ו

<

!|1!1|!|יי111:!

_

32773
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ופירוד ועוונות) (םש,עים הפליליים התיקים כל תנועת דיאגרטטית בצורה ניתנה 4746 בטבלות
' הדיאגרמות י חודשייהשנה. 19551953,לפי בשנות עבירות טסוייטיםישל סוגים של תנועתם

ביחידה). מיחידה שהועברו לתיקים (פרט שנרשמו התיקים כל מספרי את מראות
19491955.י בשנות למיניהם שנחקרו התיקים תנועת אתי מראה 48 הטבלה

והמקרים העבריינות סוגי בחינת ד.

■ ■.:."■ לרצח ן ו ונסי רצח (1)
 ביותר ניכרת היתה זו ירידה ירידה. שוב השנה חלה ..אמיתיים") (תיקים הרצח בסעיף
למרות (וזאת העבריינית החסתעות לבלימת המכריע, ברובה לייחס, יש הירידה את .%45.5
המםתננים: של חלקם השנה). בסון* שחלה "פדאיון" מרצחי התקפות של הראשונה הםיררה
שאין או שוד  בהם שהמניע לרצח והנםיון הרצח מקרי רוב כיום. גם פשע של זה בסוג רב
הרצח ממעשי 12 בוצעו כך על נוסף מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב בוצעו, ידוע, שלהם המניע
טרוריזם). כמעשי בטבלה (צויינו נוספת מטרה כל ללא בלבד, רצח לשם מסתננים ירי על
לרצח. הנםיון מעשי של שלישים וכשני הרצח מעשי מכל כ0?62 כוללים אלה מניע סוגי שלושת

49 טבלה ,,

. ■ ■ . 19511955 המניע לפי הרצח מקרי בחינת

7רצה נס>1; .. רצח
4י? 1*1 1

19551954 10531952195119551054105310321951י

מסתננים של :■.121726948505528טרוריזם

דם 141521גאולת .2214. י 2
לבינה שבינו 356576642עניינים

קרקעות ■סכסוכי  .132112.
46131419917303521שוד

ירושה ■21125סכסוכי 

אחרים ,8191320מניעים 198 .171518, 28
ידוע אינו 9856921נ4268המניע

הכל 3266בסך 55616186115 10410976

מעשי בחינת
טב
לרצח והנסיון הרצח

50 לה
שיטת לפי  19511955הביצוע

הביצוע ?רצחרצחשיטת נםיץן

19551953 19541052195119551053 105419521951

57 86 92 82 65 36 ; 32 40 34 21 יריות
12 .9 11 13 9 11 6 9 12 4 י דקירות
י 3. 1 6 1 3 7 3 3 3 הכאות
2    1  1.    הרעלה
1 ., 1  2 6 6 3 31 חניקה
4110 3 8 5911 33 אחרים אמצעים

76, . 109 ;115 104 86 61 61 66 55 32 הכל בסך

,י^. י:יי";..י.י~ייי י ..י.. י י: י 51 טבלה . י . ■ י.
והנפגעים המבצעים של מוצאם לפי  19531955  לרצח והנםיון הרצח מעשי בחינת ■יי

■ .לחית גטטג . ■ ח צ ר יי■ ■ י . י י ,

195519541953.1955,1054;1953 .:■ ■":

/ .,י . יהודיים ידיי על 6יהודים :. 141615. 1413 י
י: י ../ .י:.יהודיםעל.ידיעירבים 15: .2132,..;. 59687.6 ■■■>■

1:1 ,■ ערבים ידי עה ;ערקים י10 19.16; .:ו6.1!2"י1213
. יהודים. ידי על ,.י■1ערבים ..; .2 .י.י. 9

 . י י■לאיידוע 1 י י .ןי י■: י■ י.י י ■__ : .■"  יי יי:י, .
: י: י:י!י " י" . "" ■ י ■ י י■ ■ ■ י יי י י "■■יי יי י  ■■.■יי יי " ■ יי י יי י י י ; י

115 104 ,י 86 66 55 32 הכל בסך
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למ*תננים.  הרוב את ואולי ניכוי חלק 5ייחם יש ערבים ירי על ערבים. של ברציחתם גם

י. י . , בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)

112 (מהם י בשוגג מוות גרם מקרי ו125 ..אמיתיים") 17 (מהם חריגה מקרי 19 נרשמו
יר\דת את ב%14.5. בשוגג מוות גרם מעשי ב!%29.2, פחתו ההריגה מעשי ..אמיתיים").
הקטלניות התאונות של הייחםי למיעוטן לייחס יש בשוגג) מוות (גרם זה בסוג העבירות מספר

הנסקרת. בשנה

ד ו ש ל ן ו י ס נ ו ד ו ש (3)
כלומר, הקודמת, בשנה ..אמיתיים" 85 מהם ,94 (לעמת ..אמיתיים" 60 מהם מקרים, 69 נרשמו
בפרק צויינו זו לירידה העיקריות הסיבות האמיתיים") התיקים במספר %29.4 של ירידה

■ . להסתננות. המתייחם

52 ד. טבל
19541955  לשוד ונסיון שוד

וזעבירה הירידה"אמיתיים"נרשכוג0ת אחת
("אמיתיים")

1055195419551954

בבתים לשור ונסיון שוד
בדרכים לשוד ונסיון שוד
בהמות לשוד וגסיון שור

14
, 47

8

19
56
19

14
■ 38 ■'

8

15
54
16

 %6.7
 %29.6
 50.0"/

הגל 69946085גסך %29.4

■■. ה צ י ר פ י ד י ל ע ח ו ב י נ ג (4)

,%5.7 של ירידה כלומר, ..אמיתיים", 5158 מחם התפרצות, מקרי 5348 נרשמו החח בשנת
בסוגי רק חלה .עליית הקודמת. בשנה שהורגשה השיפור מגמת התמידה עבירות של זה בסוג
בתי מספקת: השגחה ללא מגורים ובתי עסקים נשארים שבהן בשעות המבוצעים ההתפרצות
השבוע. ובסופי היום בשעות מגורים בתי ובחג; בשבת הצתריים, הפסקת בשעות  עסק

ההתפרצות;י מקרי של חלוקתם את המראת טבלה להלן

*;■ 53 טבלה,
19541955  פריצה ידי על גניבות

" הריבגי"אמיתיים"נץשמץ אחוז
הץךץך\ז #1

1955195419551954 (■"אמיתיים".)■:,

בלילה מגורים לבתי 1434.16101418התפרצות .. 1590 10.?%
כיום מגורים לבתי +10459871009962התפרצות %4.9

נודע לא זמן מגורים לבתי +466370449356התפרצות %26.1
בלילה עסק לבתי 880988855974התפרצות 12.20/
ביום עסק לבתי +214127188119התפרצות 58.00/

. ובחג בשבת עסק לבתי +381347365338התפרצות 8.070
בהמות וגניבת 123207120204התפרצות %41.2
. התפרצויות 805971754929שאר %18.8

5158■53485607יבסך:הכלי :5472 %ך5

אחרות, התפרצויות של ניכר יומספר בהמות, נגנבו שבהם ההתפרצות מעשי של המכריע רובם
מים. אריזה,.בארות תתפרצניות..:לממם.נ.ים,.:בתי (שבו..נכללנ. התפרצרןת" ,,שאר. בסעיף בייחוד
י ;ל;י..י . .._.,... ** ירי.מסתננים..^ על לוודאי, קרוב בוצעו, וכיו"ב)
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54 טבלה

ע.םק ובתי מגורים התפירצחתבתי
העןנה ורדהשי הזמן לפי

1955 1954 :1955

'150

50

25

ביובלי מג,רו:ים רבתי

150

50

25

///■/■/***>?//* נ 0

240

40

200

240י

40

/////*">?>/*

/777/^ ■<.■ >%:/.

150

120

90

60

30

*//// י* ^ **.//.//
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לפי עסק ולבתי מגורים לבתי בהתפרצויות ההתפתחויות דיאגלמטית בצורה ניתנו 54 בטבלה
השנה. חורשי ולפי ולילה), (יום הזמן

כל של ממחציתן למעלה המחוזות. לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן
עסק. ולבתי גורים מ לבתי ההתפרצויות רוב אירעו שבה תלאביב, של בחלקה נפלו ההתפרצויות
,,שאר מסוג הפריצה מעשי  ההתפרצויות סוגי בראש עמדו ירושלים ובמחוז המרכז במחוז

וכיו"ב. בארות למחסנים, התפרצויות כלומר, התפרצויות",

55 טבלה
מחוזות לפי  1955  פריצה ידי על גניבות

הכל סר מחח
הנורכז

0חה
הצפה

מחח
חיפה

מחה מחח
תלאביב יתשלים ה!\בירה םונ

9011338339731418
105467170991681009
103146.378279449
10546811759106855
2257651628188
68179791920865
429132036120
1582427183200754

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
בלילה עסק לבתי התפרצות
ביום עסק לבתי התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
בהמות וגניבת התפרצות

התפרצויות שאר

הכל 6932703635417בםך 7195158י

הכל בסך המחוזי 18.4האחוז 0100.0'ל18.8/"%12.38.1/452.40? %

, ת ו ב י נ ג ר א ש (5)

ר15,291 16,755 (לעומת ,,אנ!יתי1ת" 14,462 מהן שונות, גניבות 16,284 נרשמו הרוח בשנת
.(5.4^0 של ירידה כלומר, ,1954 בשנת ..אמיתיןת"

. הגניבות. מקרי חלוקתםו4של את המראה טבלה להלן

56 טבלה
19541955  גניבות שאר

הוזבירוז 0!נ
אן"אמיתיים"נרשמג ח7יכ!> אחח

("אמיתיים") הירידה
, 1954 195519551954

ואופנועים מכוניות 124גניבת 171129.103+ 25.20/0
מלון מבתי 153גניבות , 192187145+ 29.00/0

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 991חלקי 1064997936+ 6.50/
אופניים 1063גניבת 1171940868+ %8.3

י כיס 3295גניבות 283025783099'  %16.8
בהמות 581גניבתי 556451515 /2.40נ

וממטעים מפרדסים פרי 655גניבת 577497612 %18.8
גניבות 9893.שאר 972386839013 3.77

הכל 16755בסך 162841446215291: 5;%4

מחטת לגגביי.1 הקוראת ,,פ1רצה. אנשים משאירים שבהם הגניבות בסוגי כאמור, חלה, עלייה
בתוך משאירים רבים אנשים ברחובות; ומכוניות אופנועים נשארים במוסכים מחסור
ברחובות אופניים השארת גניבתם; למניעת אמצעים לנקוט טבלי ערך, בעלי חפצים מכוניותיהם
האורחים איך .בבתי,.^ון גם בשנים. עשרות זה באמ, ועומדת תןפעה.קיימת היא וגניבת,ם

רכושם. על לשמירה מספיקים אמצעים נוקטים
של מספרן רב: עדיין אולם השנה, שחלה הכיס בגניבות הניכרת הירידה את במיוחד לציין יש

■.■"■■:■ בתלאביב. ובעיקר זה, גניבותטםוג
הגניבה. מעשי של מחוזית המלאה.חלוקה טבלה להלן י
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57 טבלה
מחוזות לסי  1955  גניבות שאר

הכל מר
המתללה
הכלכלית

הארצי במטה
מחה
המרכו

מחה
הצפון

מוזגו
חיפה

מחה מחוז
תלאביב ירושלימ העבירה מוג

129
187

997
940
2578
451
497
8683

ואופנועים מכוניות 8991516גניבת

מלון מבתי 5)327564,11גניבות
וגניבת מכוניות מתוך גניבות

מכוניות 806141944366חלקי
אופניים 406807543102גניבת
כיס 258139959040291גניבות

בהמות 107543816884גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 88333889249גניבת

גניבות 1505339617447871250שאר

14462 1 2053 1182 2758 6350 2118 הכל בסך

100.0"/  14.2"/ 8.20/0 %19.1 43.9"/ %14.6 הבל בסך המחוזי האתוו

מיניות ירות .עב (6)
,,אמית"ם" מקרים 640 מהן מיניות, עבירות על תאונות 928 למשטרה הובאו הדוח בשנת

המיניות. העבירות מקרי של חלוקתם אתי המראה טבלה ל7,ל/

58בלהט

 מיניות 19541955עבירות

העבירה סוג א!"אמיתיים"נרשמו■ הריבוי אחה
("אמיתיים") הירירה

1955195419351954

בכוח לאונס ונסיון 49461530אונס 50.00/
כחוק שלא +88322321כעילה %9.5

זכר +21201613משכב 23.1"/
בכוח וילדות ילדים +25242017אונס %17.6
במבוגרים מגונים ..1051157471מעשים + %4.2

ובילדות בילדים מגונים +342248234172בעשים 36.0"/
מיניות עבירות 348374.258280שאר 7.9"/

הכל +928859640604בסך 6.07

נמוך היה העלייה שיעור אולם ,6.090 של עלייה שוב חלה בכללן המיניות העבירות במספר
.(1952 בשנת ר38.990 1953 בשנת %24.4 ,1954 בשנת %8.8) הקודמות השנים של מזה
הבעיטה מעשי ב50.090. בכוח לאונס ונםיון אונם של האמיתיים" המקרים מספר ירד השנה
 בכוח ויהדות י5דים אונם ומעשי ב%23.1  זכר משכב מקרי ב%9.5, עלו כחוק ש?א
משום נאותה, בצורה המציאות את משקפים אינם אלה גבוהים שאחוזים לציין יש ב%17.6.
בחשבון להביא מב^י אחריהם, ש\לל מללכת להיזהר יש ולפיכך קטנים, למספרים מתייחסים שהם
במספר במספרים, והן באחוזים הן רצינית, עלייה חלה זאת לעומת האבסולוטיים. המספרים את

ובילדות. בילדים המגונים המעשים
ומעשים וםרםרות שידול זנות, בית החזקת כגון: עבירות נכללו מיניות" עבירות ,,שאר בסוג
משום בו ויש רב עודנו מספרן או^ם, ,7.990 של ירידה חלה זה בסוג וכיו"ב. מוסריים בלתי

היישוב. של המוסרי בדיוקנו חמורה פגיעה
אמיתיות" ,,לא ונמצאו שנרשמו מיניות עבירות על התלונות מספר הגיע השנה שגם לציין יש
המושג רבים, במקרים, זהה, עבירות של זה שבסוג לזכור יש התלונות. מכל ל%40.0 קרוב
קרוב,ל40.0.70 האונס; תלונות מכל ל70.090 קרוב כוזבת. הורעה עם אמיתית" ,,לא עבירה
אמיתיים". י,,לא נמצאו הללו העבירות סוגי שאר ניכריםש? וחלקים כחוק *0לא הבעילה1 מעשי של

י י.י. ; י רכוש.יגנוב והחזקת גנוב רכוש קבלת (7)
יסור שהיה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן

. . ; ■ יי י גנוב. שהוא לחשוב
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59 טבלה
19541955  גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה 0ת
הריבוי"אמיתיים"נרשמץ אחוו

הירייה 10
(,,אט<ה<י0") 1955195419551954

ביודעין גנוב רכוש קבלת
כגנוב השוו רכוש החזקת

. 119
420

98
474

106
237

85
809

■+■ %24.7 י

 16.80/

הכל 539567363394בסך %7.9

ידי על שנתגלו מקרים במספר וידירה ריבוי על מעירה האלה העבירות בסוגי והעלייה הירידה
עצמם. המעשים בביצוע תנודות על ולא המשטרה,

ת ו פ י ק ת (8)
60 טבלה

י 19541955  תקיפות

העכירה 0!ג
הריבוי"אמיתיים"נרשמו אחוז

 ("אמיתיים") 195513541955. 1054

טיפלה שהמשטרה תקיפות
סירבה שהמשטרה תקיפות

גמירא עד בהן
קהן לטפל

5584
7174

4110
7762

38273051+ %25.4

הכל +127581180238273051בסך 25.40/0

פלילית גבול והשגת בזדון לרכוש ם י ק ז נ (9)
. 61 טבלה

19541955  פלילית גבול להסגת בזדון לרכוש נזקים

העבירה סוג
"נרשמו :"אמיתיים" הריבוי אחת

א!הי1>רה \
(,,אסית.יים"1 1954 195519551054

הצתה
בזדון לרכוש נזק

ופלישות גבול הסגת

73 71
2069 2383
838 1130

62
1796
760

. 66
 1634

583

%9.1י~:
+ %9.9
+ 8 0.4 י/0

הכל 2980בסך 3584 .2618 .
2283.+ 14.7"/

התקיפות מספר. עלייה. השנה חלה שוב  לרכוש ונזקים תקיפות אלה: עבירות סוני בשני
את.התקיפות.שהמשטרה גם נצרף אם אולם ב%25.4> עלה גטירא עד בהן טיפלה שהמשטרה
עלו, הגגול והםגות הנזקים בסוג .%1,8 על עולה הריבוי אחוז שאין נמצא בהן, לטפל סירבה
לרכוש, הנזק מעשי ב%10.0 כן.עלו ;($30.4) של (עלייה והפלישות הגבול הסגת מעשי בעיקר

, ■ אמיתיים", ,,לא שנמצאו התיקים מספר ביותר רב אלה עבירות סוגי בשני גם בזדון.

ותי' ורמא זיופים (10)
62 ה ל ב ט

19541955  ורמאות זיופים

העבירה סת ■

או"אמיתיים"נר'טטו הריבוי אחוז
("אמיתיים") הירידה

1954■5510541055ק1

זיוף
רמאות

292
494

286
496

237
389

231
393

+ %2.6
 %1.0

.786782626624בסך.הכל , +.%0.3
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ריבוי את ^ציין יש קלה, ירידת ירד הרמאות מעשי מספר קלה, עלייה עלה הזיוף! מעשי מםםר
המקרים. כל של מרבע למעלה כדי עד המגיע ריבוי  הרמאות במעשי אמית"סיי ה,,לא המקרים

■ ■. ם י ט ו נ ק נ ב ו ת ו ע ב ט מ ■ ן< ו י ז (11)

רוב האמיתיים". המקרים כל של שלישים שני על העולה ירידה חלה זה מסוג העבירות במספר
לזייף בעבר שנעשו נםיונות המזוייפים. והמטבעות הבנקנוטים להפצת מתייחסים הללו המקרים
לזיון*.מטבעות חרשים נםיונות נתגלו לא הדוח בשנת נכשלו. הישראליים התשלום אמצעי את

■ בנקנוטים. או

. י כלכליות עבירות (12)

באחוזים העלייה (גם השנה ירד המלאי, לעבירות פרט הסוגים, מכל הכלכליות העבירות של מספרן
בלבד). תיקים 6  במספרים הממשית העלייה מאשר יותר רושם רבת היא הטלאי עבירות בסוג
העבירות של אופיין שינוי את יוכן הפיקוחים של ביטולם את בעיקר משקפת הירידה
חמורות לעבירות העיקרית לבה תשומת את המקדישה המשטרה, מטפלת שבהן הכלכליות

בזה. זה הקשורים עברייניים מעשים של סידרה על מבוססות עבירות מהן ומסובכות
המשטרה טיפלה שבהן העיקריים, לסוגיהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

.19551952 בשנות

טבלו
כלכליות עבירות

63 ז

19521955 

או("אמיתיים")נרשמו הריבוי אחוז
("אמיתיים") היריחה

1054  1055 י1055 1054105810521055105419531052

מזון עבירות
מלאי עבירות
מטבע עבירות

שירותים עבירות

50
23
313
36

97
19

349
84

23
59
637
97 ■

80
272
1020
156

43
22
262
25

83
16

274
77

23
51

526
83

70
259
871
150

 48.2 %
+ %37.5
 4.40/0
 67.5"/

הכל 42254981615283524506861350בסך %21.8

מטיפול כתוצאה רגיל. פלילי טיפול המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים הללו הנתונים
1755 שטרלינג, לירות 2730 דולרים, 47,653 חוץ: י מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה
המשטרה טיפלה כך על נוסף ועוד. שווייצאריים פרנקים של ניכרים סכומים שונות, זהב מטבעות
ניכרים, כסף סכומי הבעלים, של הטוב מרצונם הועברו מהן שכתוצאה כלכליות, מניעה בפעולות
ריבויים מחמת לפירוט ניתנים שאינם אלה, סכומים חסומים. לחשבונות או לאוצר זר במטבע
בלבד הדולרים סכום למיליונים. מגיע ישראליות בלירות ערכם שהוחרם, הזר המטבע סוגי של
למעלה  שווייצאריים פרנקים ל40,000; י קרוב . שטרלינג לירות ל361,282; מגיע

ל5,000,000. קרוב  צרפתיים פרנקים מ40,000;

ת ו הברח (13)

מספר עלה הדוח בשנת הברחות. תפיסת היא המשטרה של אחרת חשובה כלכלית פעולה
בחשיבותם עלו שנתגלו המקרים הקודמת) בשנה 941 לעומת מקריםי 1068) שנתפסוי ההברחות
 טקסטילים הםוגי6,דלקמן: את במיוחד לציין יש הקודמות. השנים של אלה על (בחומרתם
.587 נתפשו מקרים ב14. טקסטיל; חתיכות ו9117 מטרים 5005 נתפסו מקרים,:שבהם 226
הוחרמו מקר^ם, ב64 יהלומים; 26 ל אחד במקרה כםח; תכשיטי ק"ג וכ50 תכשיטים,
ב45י ; שטיחים 27 הוחרמו מקרים ב8 י מזון; ק"ג 73,832  מקרים ב67 שעונים; 3609
מלודיים! ב208י סיגריות קופסות ו4609 טבק ק"ג 680 הוחרמו כן בהמות; .636 נתפסו מקרים,

וכיו"ב.
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שיצריו* (14)

משקאות לשתות טסויימות עליות בני של מנהגם או* על במדינה, בעייה מהווה אינה האיכרות
ובניגיור אצלנו, נדירות תופעות הן השתכרות בעקבות פרועה והתנהגות סור הפרעות חריפים.
טל נדונו הדוח בשנת התאונות. בהתארעות כלל גורם היא אין התרבות ארצות ברוב לנעשה
מבני נדונו כן הקודמת). בשנה ר3 35 (לעומת אחת מפעם יותר 3 מהם יהודים 34 שיכרות
לעומת ביותר בולט המיעוטים בין השיכחת של מיעוטה אחר. ונוצרי אחר מוסלמי המיעוטים

המרינה. הקמת שלפני בתקופה ריבויה

מסוכנים סמים (15)

במקרים %10.0 של ירידה כלומר ..אמית"ס", מקרים 129 מהם מקרים 141 נרשמו הדוח בשנת
^אמיתיים".

.19551954 בשנות המסוכנים הםמים החרמת את המראה טבלה להלן

64 טבלה
 1955 מםוכנימו 1954סמים

19551954

ק"נ?"ג

537.385.00124.980.0חשיש
0.402.30237.713.0אופיום
0.000.15קיקאיז .

1.444.10הרואין

0.009.130.000.4מורפיום

לעומת אפסית האופיום כמות היתה זאת י לעומת ורבע; 4 פי עלתה שהוחרמה החשיש כמות
ושל מורפיום של קטנות כמויות הוחרמו כך על נוסך* הקודמת. השנה של הגדולות ההחרמות
וכן הגבוה מחירה מחטת יחסית גבוהה זו כמות הרואין. ק"ג ל11/2 קרוב של וכמות קוקאין,

הסם. של "מנה". המהוות הקטנות הכמויות לעומת
נגו והן במדינה והשימוש המסחר נגד הן הוגברו, בסטים ובשימוש במסחר המלחמה אמצעי

המדינה. של בשטחה בחשאי בחלקו עדיין העובר הטראנזיט מסחר

להתאבד ונםיונות התאבדויות (16)

נםיון מקרי ו489 הקודמת) בשנה 147 (לעומת התאבדות מקרי 159 במרינה אירעו הרוח בשנת
ברם, לטדי, רצינית עלייה איפוא, חלה, הנםיונות במספר הקודמת). בשנה 362 (לעומת להתאבד
בעלות בארצות המקבילים המספרים על להתאבד.עולים והנםיונות ההתאבדות מספרי אין

מדינתנו. של לזו דומה התפתחות רמת
על נגרמו להתאבד הנסיונות מן ט%42.0 ולמעלה ההתאבדות מעשי של המכריע רובם
סיבות ידי על שנגרמו המקרים מספר כללי). ודכאון רוח מחלות (בעיקר מחלות ירי על
התאבדויות הרעלה; ידי על להתאבדבוצע הנםיונות של הגדול מועט.רובם  כלכליות

, , והרעלח..:, תליה ירי על בוצעובעיקר מיתה לידי שהביאו
האשמות בפנקס הרשומים העוונות {מספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנםיונות מספרי
פי על אף בתעונשי|.: פלילית, לעבירה הנסיוןלהתאננדי נחשב, הקיים החוק לפי המשטרה. של
עבירות על משפטיות מהגשתתביעות המשפטי, היועץ: של הוראותיו לפי נמנעתיהמשטרה, כן,

י . י .■" י. . ■. י /■■" "י:י , ; הכלל. מן יוצאים למקרים פרט אלה,
ופירוט ארצי ניתוח .: להתאבד והנםיונות. ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן ו66 65 בטבלות ■

והאמצעי. הסיבה המגורים, מקום בארץ, הוותק המשפחתי, המצב הגיל, המין, לפי מחוזי,
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19541955  התאבדות מקרי
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. י ■..;■ , דביקות (17)

של עלייה כלומר הקודמת, בשנה 998 לעומת דליקות. 1047 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
מכוניות, ונוטעי אורח עוברי של רשלנותם ידי על ובמטעים בשדות נגרמו רבות דליקות .%4.9
דונמים: שריפתאלפי ירי על הארץ, ולמשק לחקלאות עצומים נזקים נגרמים טמנה שכתוצאה

עצים. ואלפי יבול של

משונות. מיתות (18)

1234 (לעומת טבעיים בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1058 המרינה בשטח אירעו הדוח בשנת
שמתו האנשים כל וכן אחרות, ותאונות דרכים תאונות חללי הרצח, הרוגי הקודמת): בשנה
הללו המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת או הםוהר, ובבתי רוח לחולי חולים בבתי

משונות. למיתות החוקרים בפני והובאו המשטרה ירי על נחקרו

שארעבירות (19)

כלי החזקת של מקרים 216 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
(לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 25 הקודמת); בשנה 225 (לעומת רשיון בלי יריה
. מקרים 2897 הקודמת); בשנה 706) בטחון שירות חוק על עבירות 520 הקודמת); בשנה 39
הן הגדול ושבחלקן הכלכליות, העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות של
חלה הללו עבירות סוגי בכל הקודמת. בשנה 3097 לעומת הצבאי) הממשל לשטחי מתייחסות
זה שבפרק הסקירות באחת נכללו שלא שונים מסוגים עבירות 4237 נרשמו כן כמו ירידה.

■ בלבד. 7/,,אנוית"ס" המקרים את מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה 3862 (לעומת

פליליות חקירות .3

וחוקרים חקירות א.

בכיוון נוסו* צער אולם, השנה, גם נפתרה טרם ומנוסה מאומן חוקרים סגל של יצירתו בעיית
תיק כל של חקירתו מסירת כלומר, לחוקר, התיק הצמדת של שיטה קביעת ידי על נעשה זה
האפשרות, במידת נעשית זו שהצמדה מאליו (מובן חוקראחד של ולפעולתו לאחריותו
 ההצמדה עקרון של מטרתו שלם). צווח של עבורה וקשה מסובך תיק דורש ושלפעמים
ולא הנאשם, את ולגלות לצאת ולעודדו התיק של הנכונה לחקירתו אחריות על:החוקר להטיל
התיק הצמרת העבריין. נודע שבהם בתיקים הוכחות ובהכנת בכתב עדויות בגביית להסתפק
על בעבודתו החוקר של התעניינותו את ומרבה הבילוש עבודת את גם החוקר על מטילה לחוקר
היא ולהצטיין. להצליח הרצון טיפוח ידי ועל לטיפולו שניתנו התיקים עם הזדהותו עידוד ידי
הוראות ולמתן בתיקים לעיון זמנו כל את להקדיש הצורך מן החקירות קצין את משחררת
קצין עוסק תיקים קריאת במקום עצמית. יוזמה יגלו 'טהללו מבלי לחוקרים, ביותר מפורטות
רוכשים החוקרים ובהדרכתם. חוקריו לסגל ועצה .הדרכה במתן מטש,י של, בפיקוח החקירות
ומאחורי המשרד מן להוציאם  היא השיטה של העיקריות ממטרותיה ואחת עצמי, נםיון

. הציבור עם במגע לבוא מקומיות, ידיעות לרכוש הם עשויים בו המרחב, לשטח הכתיבה שולחן
י פעולה ולפעול בעבודתם לתועלת להם להיות; העשויות יריעות לאסוף! וחשודים, עבריינים ועם

■ י : ממש. של
שעליהם:  והסמלים הקצינים  העובדים בסגל מרובה במידה תלוייה השיטה של הצלחתה
השונות החקירות נטל את ולחלק חוקר כל של המיוחדות וידיעותיו כשרונותיו את לנצל מוטל

; ,,,,; ■.,..■■.■. וראציונלית. ^עילה בצורה עובדיהם סגל על
, מקובלת זו, ששיטה להעיר אולם;יש השיטה, הנהגת של התוצאות על לדון עדיין מוקדם

.;■.■■.. י כאן. גם תצליח שלא לכך סיבה כל ואין אחרות בארצות
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; ■ . עבריינים ומאסר גילויים ב.

7,,,אנןית"ס", המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
נודע שבהם תיקים ככולם, רובם הם אמית"םיי ה,,לא התיקים שנרשמו. התיקים מספרי .לפי ולא
פלילית האשמה חקירתם העלתה לא שכן אחריו, לבקש צורך אין שבהם או מלכתחילה העבריין

כוזבות. היו שהאשמות שנתגלה או .
ן

העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הבולל המספר את המראה טבלה להלן
שאחוז מראה זו טבלה הקודמות. ובשנים הדוח משנת האמיתיות" העבירות ועם שנרשמו

בהדרגה, עולה הגילויים

67טבל ה

וגילוייו 19491955עבירות 

ומיונז 105110531952195110301049ה105העבירות

שנרשמו עבירות
ועוונות) 45,42643,44140,16941,07035,95024,85418,497(פשעים
"אמיתיות" 36,73436,94035,37137,93433,55422,06217,185עבירות

העבריינים נודעו בהן 19,21518,65817,65518,71618,68710,8557,908עבירות
הגילויים /"%49.246.0/"%52.3%50.5%49.9%49.355.7אחוז

גראפית. בצורה דלעיל הנתונים את מציגה 69 הטבלה

68טבל ה
עבריינים הנפשעבירותגילוי 1955נגד 1954~

ו אחוזהעברייניםי>ח"1יקיםנרשמו
העבירה הגילוייםנתגלובשנתסוג

19551954195519541955105419551954

32583055113036.754.5תח
לרצת 9011086104263430.232.7נטיון
אדם 19251724162394.195.8הריגת

בשגגה מוות ■125144112גרם ;13110913097.399.2
ופשוטה חבלנית 558441103827תקיפה ;30513584285893.793.7
זהירות מחוסר 75663635428528725581.189.5חבלה

בכוח לאונס ונסיח 49461530132786.790.0אונס
כחוק שלא 38322321212091.395.2בעילה

זכר 2120161316ימשכב .; 13100.0100.0
בכוח וילדות ילדים י2524201717אונם 1785.0100.0

, במבוגרים; מגונים י10511574מעשים 71454760.866.2
ובילדות בילדים מגונים י842248234172160מעשים 13066.475.6

מינייו'ת עבירותי \348שאר 374258 ■.28022126285,793.6

י. י הכל 7534,5942בסך 5066425445263846י
■ו

8 9.390.4

;:שבהם בסוגים .(89,390 ;■ הממוצע (האחוז י ביותר גדול הנפש נגד: בעבירות, הגילויים אחוז י

העיקרית.לכך נעו4!;:הסיבה לר^ח), ונסיח1 רצח במעשי (בעיקר בממוצע מן האחוז ■;נמוך■
מעבר אל הפשע לא1ןור!ביצוע מיד שברחו מסתננים ירי על: בוצעו האלה; המעשים ■יבעובדהשרוב
עדות בהם יש הפחות או'שלכל המבצע, נתפס שבהם תיקים לגבול;.כ"ןץר^יגז".מצייניםרק
,המקר(ננים של זהותם ינודעה; א!מ אף! נמלט. אם העבריין;!אפילו של לדין להבאתו ;מספקת
מובהקות הוכחות; קיימותי אלאאם כ"ןגונו"ן התיק אתי:, להראות אין העבירות, את שביצעו
■/■.■י:י ; ■,. : , י ".■.,...■.■ , ■ .. ■ ,:;.■ י מהותם. אשמתם לקביעית
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69 טבלה

45424

19551949 וגילוייו עבירות

43441

41070

עבירות
שגרשמו

מקרים
יאמיתיים,

גילויים

1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949
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70 טבלה
19541955  הרכוש נגר עבירות  עבריינים גילוי

אחוז
הגילויים

העבריינים
נתנ?ו "אמיתיים" תייויט נרשמו

בשנת העבירה סוג
10551054■1.05510541055195410551054

בבתים לשוד ונסיון 0;141914156942.960שוד
בדרכים לשוד ונסיון 47563854122631.648.1שוד
בהמות לשוד ונסיון 8198161412.525.0שוד

בלילה מגורים לבתי י6.7י143416101418159018010612.7התפרצות י
ביום מגורים לבתי 1045987100996222322722.123.6התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות 466370449356796817.619.1
בלילה עסק לבתי 88098885597418920522.121.0התפרצות
ביום עסק לבתי 214127188119744939.441.2התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 381347365338757020.520.7התפרצות
בהמות וגניבת 1232071202049267.512.7התפרצות

התפרצויות 80597175492915117720.019.1שאר
ואופנועים מכוניות 171124129103372728.726.2גניבת

מלון מבתי 192153187145463824.626.2גניבות
מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 106499199793613711113.711.9גניבות

אופניים 11711063940868979010.310.4גניבת
. כיס 28303295257830991321855.16.0גניבות
בהמות 556581451515838718.416.9גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 57765549761238751577.984.1גניבת
גניבות 97239893868390132377217927.424.2שאר

20.1 21.8 4199 4295 20841 19680 22456 21701 הכל בסך

בעבירות הגילויים אחוז אחרות. שבארצות מזה נופל אינו הרכוש נגד בעבירות הגילויים אחוז
הארצות. בכל הרכוש, נגד שבעבירות מזה תמיר רב הנפש נגד

71טבלה

עבירות  עבריינים 19541955אחרותגילוי 

1 אחוזיניטהעבריתיקיםנרשמו
העבירה הגילוייםנתנלץ,,אטי1ניים"בשנתסוג

1055105410551954105510541055■1054

ביודעין גנוב רכוש 0100.0!119931068510685100קבלת
חשוד.כגנוב רכוש 42047425730924429894.996.4החזקת

71736266193030.645.5הצתה
בזדון. לרכוש 238320691796163488991849.556.2נזק

29228623723122421494.592.6זיוף
ומטבעות בנקנוטים 82551621140.068.7זיוף

. 49449638939330232977.683.7רמאות
רשיון בלי יריד. כלי 31232821622521522199.598.2החזקת

חוקית בלתי 00.0נ314725392539100.0התקהלות
ופלישות גבול .113083876058365551586.2הסגת 88.3

מסוכנים מנ"ים 14115312914212814099.298.6עבירות
מזון  כלכליות 50עבירות ■974383. 43813100.0100.0

. מלאי.  כלכליות 231922162216100.010010עבירות
מטבע,  כלכליות 313349.262274262274100.0100.0עבירות

שירותים  כלכליות 368425772577100.0100.0עבירות
חידום חוקי על אחרות 32343364.289730972889309499.799.9עבירות
הביטחון שירות חוקי על 613עבירות ,763520706.511 ,, 705: 98.399.9

■ . עבירות ן65215485428738623833שאר 356490.592.3

_...... הכל 16191150431198811838103941061386.789.7בסך
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72 ליז ב ט

19541955 וגילוייו עבירות
ההתפרצויות כל

19נתגלותיקים 5595 4
1 9 5 55158980

1 9 5*5472928
הירידה
באהווים 5.7 5!5472

5158

וווווו
19.0)■.

וווווווווו!

■וווו
7.00י

וווווווווו

שנתגלו: תיקים

נתגלותיקינו

19215ו'נ5591367

018658י69נ4591
הירידה
נאחו1ים 0.6./

העבירות כל
יי 9 5 4 .| 1955

36940 וינ367

יאכזיתייס, תיקים | |

73 טבלה

19641965 וגיבויץ עבירות
אדם הריגת

בעווגג מוות וגרימת
195^ | 19 5 5

98.7*11 96.9*8

נתגלו

ננונתגלו .תיקים

תיקים

. 16.8./.

1 955
1 9 5'*
הירידה

רצח
1 95 51 9 5 4

0נ

55

נתגלותיקיםו1

19ו|_| 011נ55

1111]111

ןוווווו
ווווווווווווו

1 9 5451.30

הירידה
ב8חוזינו

■אמיתיים, תיקים ן 1
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74 לה ב ט

19641956 וגילוייו עבירות
מיניות עבירות

י1ונתנ.לו תיקים

9נתגלותיקים 55'1954 |1

1 955640'*90

195*16 04516
6*0

40 ♦

הריבוי
.באחוזים 6.0 <..

[

■

77.0*1

1ווווומו!

ר

85 |י*
ן111111111

לשוד ונסיון עווד

נתגלו תיקים

19 55
19 5*1
הירידה
באחוזים

יי 95 4 | 19 5 5

אמיתיים, תיקים | |

75 ה ל ה ט

1956 וגילוייו עבירות
העבירות עואר
9ר 5 4 | 19 55

45278

נתגלו תיקים
16255

שנתגלו תיקים

1 9 5 5

1954
באחוזיםהריבוי.

הגניבות כל

נתגלו תיקים

3132

19 55

19 54
הירידה
באחוזים

1 9 5 4 1 9 5 5

15291
14462

■ י יי "אמיתיים, תילןס | |

78



רכושג. החזרת

רכוש
76 טבלה
 והוחזר 19521955שנגנב

±10031052>!ו105511

ערך
עיר
עיר
אחוז

בל"י שנגנב הרכוש
והוחזר הגנוב^שנתפס הרכוש

שנמצא הרכוש
והוחזר שנגנב הרכוש

לבעליו
3,355,690
668,816
692,891
19.90/0

3,530,713
740,761
403,262
21.00/0

3,863,788
853,526
407,698

■ 22.10/0

3,996,770
1,021,340
256,094
25.60/0

עם משתווה שנגנב לאחר שהוחזר הרכוש אחוז לשנה. משנה בהדרגה יורר שנגנב הרכוש ערך
הרכוש מן גדול שחלק העובדה את בחשבון נביא אם ובפרט אחרות, משטרות של הישגיה]
נודעה אם אף להחזירו, אפשר ואי מסתננים, ידי על שנגנב לאחר הארץ מגבולות מוצא הגנוב

הגנב. של זהותו
77 טבלה

■. 1955  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי

הראשיםהראשיםמספר אחו!

הותירונגנבו
שהוחזרו

י פרות
ופרדות סוסים

חמורים
צאן

גמלים

250
98
81

1256
31

46
47
29
450
20

18.4"/0
48.00/0
35.80/0
35.80/0
58.8%

הכל 4,40/0?1719592בסר

פשוטות. בגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות, ידי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
פי על אף. להחזירם.י קשה כך ומשום מסתננים ידי על נגנבו החיים בעלי של המכריע רובם
. . . ל34.470. לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה כן

ומשפטים האשמות חיסול ד.
נוסף חיסולם.: שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את מראות ו79 78 הטבלות
או כחשודים (לא ממש כאנשים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים מספרי גם ניתנו כך על

■ לחקירה). כעצורים
של ול%6.5 שהוגשו המשפטים מכלל ל%4.3 אלא מגיע ואינו ביותר מועט הזיכויים מספר
זה הישג מספר); נאשמים לפעמים מובאים אחד שבתיק לזכור (יש י לרין. שהובאו האנשים כל
לעשרות הזיכויים מספר מגיע שבהן רבות, חוץ משטרות עם בהשוואה בייחוד ביותר, נאה
התלויים התיקים למשפט יובאו כאשר יותר עוד יפחת זה שנתי שאחוז לשער יש אחוזים.
מחסלת המשטרה הדוח. שנת בסוף החקירה נסתיימה טרם, שבהם ואלה המשפט בבתי ועומדים
נפתרה לא השנה גם ברם, האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את
משתהים עדיין המשפט בתי ברוב המהיר. וחיסולם המשפטים החשת החמורה.של הבעייה
שהנה הפלילית, הפרוצדורה בגלל והן עליהם הטוטלי הרב העומס מחטת הן רב, זמן המשפטים
■ , האשמה. כתב לפי המוגשים במשפטים בייחוד כיום, גם למרי איטית
והשפעתו המונע כוחו רב, זמן לאחר המוצא הדין שפסק משום ביותר, מצער זה עניינים מצב
שביצעו חדשות עבירות על נאשמים בינתיים נתפסים קרובות לעתים מועטים,  המתקנת
ההאשמותי כל על נידונים, הם למשפט ובהגיעם למשפטם, וחיכו בערבות משוחררים שהיו בשעה

יי\ : ;; :.■..■■ י העבירות.■ כל על להם נפסק אחר עונש וגם אחת ובעונה בעת
תיקים.משנת 6648 על נוסף ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1955 שנת בסוף
1951 משנת 156 ,,1952 משמת 232 ,1953 משנת 343 ,1954 משנת תיקים 914 גם ,1955.
י; : .  ...... . ,1950 משנת ר88
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(אנשים) ■

78 טב^ה
19541955 עבירות של מםו"מים בסוגים המשפט ותוצאות מאסרים

תלוייבזבביהמ"שבוטלוזוכוחויבוהואשמו
בבית

ועומדים
עברייניםרהבהיזיהמשפט

שגםלגזו
או19551954 הריבוי

ב% 195519541955195419551954195519541955195419551954הירידה

המאסרים +2981029194כל 2.10/01688317391123011858307088273746725942443228234
1457רצח %75.4321*.7494523 3643נסיוןלדצח. %16.333424_182771144

אדם ..הריגת 2131 %32.344_1717,10
בשוגג מוות _132149גרם %11.416179786812144.1,

ופשוטה חבלנית ;תקיפה 52304230+ %23.6271923002642349761178312053674301113
; , זהירות מחוסר. +281..333חבלה %18.514014015136387808545 לשוד .34שודונסיון 78 56.4%1417461__445111035 פריצה ידי על +14721416גניבה %4.080568335264636450547136124722

בהמות +154141גניבת %9.2876410281013627112122 גניבות; +49174789שאר %2.727523129179163200120145810703283074439
בזדון לרכוש _11981237נזק 3.20/065076779483239364233731001 מיניות 579629עבירות 7.90/02342781845109230212878537

ופלישות גבול +1376.1061הסגת %29.7618586886944174572£6 '169931 כלכליות 504730עבירות %31.0264332114320106197130167 עבירות ר 1381014322שא %3.685749069524529377402317033311165991150138

79 טבלה
1952195319541955  המשפט ותוצאות מאסרים

ומספותיקימ הנאשמים נאסרו האנשייםשבהם כאחוזיםשנאסרו1 הברירה או הריבוי
המשפטיים 1955195419531952השלבים 1955195419541953 195311952 

אנשייםתיקיםאנשיםתינזיםאנשיםתיקימאנשימתיקיםאנשימתיקיםאנשים.תיקים,אנשימהיקים

והואשמו נאסרו
ובעוונות +19215298101865829194176552759018716.30269בפשעים %3.0+ %2.1+ %5.7+ %5.8 %5,7 8.9"/

לדין +17521.27216170352675116588.260121763028665הובאו %2.9+ %1.7+ ^%7+ %2.8 %5.9 %9.3
1183416883119881739111990176271092416832חוייבו %1.3 %2,9%0.02 %1.3+ %9.8+ %4.7
+53512304911185411943495.1065זוכו 9.070+ 3.80/0+ 19.570+%25.7%17,0%11.5

המשכם בבית +%20.7+198830164708127588161596בוטלו %17.2+%29.1+ %20.421.10/0 %1.3 ועומדים +495482734392746740606854605010172תלויים %12,8+ %10.8+ %8.2+ %8.9%32.9%32.6
+16942594162324431067157810861604בחקירה %4.4+ 6.20/0+ %52.1+ %54.8 %1.7 1.6"/



80 ה ל ב ט
19541955  עוליימים עבריינים

עוליהימיבזהואשמו

העבירה תיאור
אוזול1955

עוליימימ
הכל בסר
עברייניגז

או1954 הריבוי
הירידה
במספר

ם י ימ ה עולי
1954/1555

ועובוכץןחוייבו
.יינז

בכלל בכללימיםעולימהםעבריינים עוליימימעברייבים זרים:מהט

כנקבהוכרםה"כ כנקבהזכרטח" 19551954195519541954נקבה.כרסת"כנקבר,זכרמהיי 1955

141225752544%100.0,4רצח
לרצח ■.3633311%2.8434311נסיין 

אדם ..,21201313111%100.0הריגת . 
 הנפש נגד עבירות שאר
מיניות) עבירות +5695498571038033149%6.74660408557528225131(להוציא %34.812912013158458

לשוד ונסיון 34344411.80/078753443.3שוד
מגורים לבתי +5655362911810216%20.95104852573676התפרצות %61.6582562325

עסק לבתי +60660153023002%49.85325211119618610התפרצות %54.11241061058750
בהמות וגניבת +212111%4.85151התפרצות 01'ל100.0 ..

התפרצויות 2802773212203975.70/0323320321520114שאר %1.495104122346
ואופנועים מגוננות 686844%5.9454566גניבת %33.3521
מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי 192191154531%28.115715136060וגניבת %10.0253738.  11

אופניים +11711524847141.00/010510412525גניבת %92.02616104
כיס 168162653581%35.12412291288826גניבות %33.02856231618

בהמות 15415131010%6.514114011313גניבת 23.{%59321
מפרדסים פרי גניבת

77165411734028258%44.1103986217739933465וממטעים %14.8188222131448110
גניבות +0320228143881055938117/י360132004011326117814836.8שאר %25.75785935512296245

ביודעיז גנוב רכוש +1531401355%3.31131121קבלת %100.032

כגנוב חשוד רכוש +313282314339413.70/03803522823221החזקת %87.02372,75
בכוח לאונס ונסיון +2120111%4.844431אונס %100.0.1
בכוח וילדות ילדים 1717115.90/0181855אונס %80.0213

זכר 171722%11.81717.88משכב %75.0112
במבוגרים מגונים +494966%12.2503022מעשים 4י%200.01

מגונים מעשיים
ובילדות +17817714343%24.213313212626בילדים %65.41414291

מיניות עבירות 29717612133%1.03671961711082שאר 01524/י70.0
כלכליות 5044416366%1.2730646841212עבירות %50.0427

עבירות +1591814044187418151620195%11.41612714055267216511441210שאר %9.99419039356243296

הכל 2981026423338747844299485%16.0291943562בסך 2563241593697462 .+ 15.00/02226 2246198 :113671898
00



: ; ■ . . ; עוליימים עבריינים ה.

הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה עוליהימים עבריינים בלבו מספרים ניתנים 80 בטבלה
ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שלודטה ובשנה

הכוללות). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העביחת מספרי
של עלייה השנה חלה בעבירות מעורבים שהיו עוליהימים העבריינים של הכולל במספר
השנה לעומת ב%1.8 עלה העבריינים של הכולל במספר עוליהימים של מספרם 0^15.0.י

כמבוגרים). (עולייטים שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו טובן הקודמת.
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חי פרק

תנועה

דרגים תאונות .1

12,790 לעומת 15,113) ב%18.2 המדינה בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה הדוח בשנת
המורשים הרכב כלי ומספר ב4.170 האובססיה מספר עלה זמן פרק באותו הקודמת). בשנה
בתאונות שחלה הירידה את לציין יש התאונות במספר הכוללת העלייה לעומת ב%8.6.
מ%1.2 השנה גם ירד התאונות של בסך^הכל הקטלניות התאונות שאחוז בלבד זו לא קטלניות.
;%17.3 של ירידה ל129, מ156 ירר הקטלניות התאונות של האבסולוטי מספרן גם ל%0.9:
הנוסעים, בין והן הרגל הולכי בין הן ל134, ט183 בתאונות שנהרגו האנשים מספר ירד כן

ילדים. והן מבוגרים הן
השנה, גם פחת התאונות של הכל בסך קלים ולפצעים קשים לפצעים שגרמו התאונות אחוז
עלה בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות של חלקן עלה. עצמן התאונות שמספר פי על אף

אבסולוטיים. במספרים והן בייחם הן
של המקבילים הסוגים עם לתאונות שגרמו העיקריות הסיבות של השוואה ניתנת 82 בטבלה

תביעות. הוגשו שעליהן עבירות,
,81 בטבלה מודגמת התאונות של הכל הסך בתוך החמורות התאונות של האחוזים ירידת
הקטלניות התאונות מספר ירר זו בשנה .19541955 בשנות התאונות חלוקת את המראה

לעיל. כאמור ב%17.3,

81 טבלה
19541955  חונ?רתן לפי לסוגיהן. דרכים תאונות ■ :י

היויידחינאחחיו! 1954 1358 ההאתה 0ת

מוות נגרם שבהן תאונות
י קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות

בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות
בלבד) שנרשמו נזק מקרי (מהן

+ 18."/ %100.0 12790 100.0"/ 15113 , התאונות כל

129%0.91561.2"/%17.3

11707.7"/1063%8.310.1 %+
3894%25.83474%27.212.1"/+
992065.6"/809763.3"/%22.5+
(6173)(4233)
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82 ה ל ב ט .

תננבורה" עבירות גילוי
העווואה  התאונות סיבות

1955
27851

שנרשמו נגבירות

סיבות

12071

8*43

32581

188♦

חוטר זהירות תוסר
לקויי לקויים עמוס הוווזעגגות טקיקת בפינות מהירות תאורתנהיגוז מיבאניים סולאכתוי, בזולת מכונית וגפרטותדרכים מוכרזת נ7נזוכג.ת
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בלבד). 1955 (שנת מחוזית לנח^ולןח חומרתן לפי הדרכים תאונות את מראה 83 טבלה

דרכים תאונות

טבלה ,

 חומרתן לפי

83

מחוזית 1955חלוקה 

טה"כ
התאומה

מקרי 1

כוו\ית
פציעות
קשות

פציעות
:>קק?וה

מקרי מה!
שנרשמ\ נזק

בלבר ,

מחוז
1ירושלים

המספר
י האחוז

1167
100.00/

17
1.5"/

155
13,30/0

340
29.1"/

. 655
56.10/0

(340)

מחוז
(תלאביב

המספר
האחוז

9244
100.0 "/

28
0.3"/

559
6.1%

2295
24.80/0

6362
68.8"/

(3945)

מחוז
1חיפה

המספר
האחוז

1918
100.0"/

25
1.370

151
7.9"/

492
25.6%

1250
65.27

(912)

מחוז
1הצפון

המספר
האחוז

881
100.0%

, 25
%2.8

80
9.1%

258
29.3%

518
58.8%

(276)

מחוז
 (המרכז

המספר
האחוו

1903
100.0 0/0

:!4

1.80/
225

11.8"/
509

26.70/0
1135

59.70/
(700)

, בסך
י 1הכל

המספר
האחוז

י 15113
100.0 %

129
0.9%

1170
7.70/

3894
25.80/

9920
65.6%

(61711)

6173 בלבד. לרכוש. נזק ערם שבהם תאונות כאמור, הן, ואירעו התאונות של המכריע רוב]
ומסירת רישומן. לאחר נוםפת, פעולה בהן נקטה לא והמשטרה ביותר, קל שנזקן תאונות היו מהן
הן ניכרת, חשיבות נודעת זה מסוג תאונות של לרישוטן ברם, המעורבים, לצדדים פרטיהן
התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכוי) (ביטוח הצדדים האינטרסיםשל מבחינת
תנאי מחמת בערים, המכריע, ברובן קרו, בלבר לרכוש נזק של התאונות התורפה. מקומות ושל
שאין לציין יש אולם וכיו"ב. חנייה מקומות העדר ברחובות, הצפיפות בהן: השוררים התנועה

הדרכים. כל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים, תורפה מקומות בארץ

ושרבים הליכה, בשעת נזהרים שאינם הרגל חולבי את גם לתאונות מאחריות לפטור אין
בהלכות גמורים בורים הנם  נמוכה התפתחותן שרמת הארצות מן עולים בפרט  מהם
ליהפך הוא עשוי אמונות לא שבידיים רכב, כלי על הממונה נהג של אחריותו ברם, תנועה.
ספק, ללא מוטלת, לתאונות העיקרית הסיבה אולם, יותר. כמובן רבה קטלני, או חבלני לכלי
והן הרגל, הולכי אצל והן הנהגים אצל הן דרכים, ונימוסי דרכים תרבות של המשווע בהעדר

ובזולת. הדרכים בחוקי לזלזל מרינה, מכת של ממדים כדי ער ביותר, הנפוץ בהרגל

הגבוהות מן אצלנו היא כביש) של לקילומטר הרכב כלי (מספר בדרכים הרבב כלי צפיפות '

אנו: מגיעים שונות, בארצות רכב" ו,,כלי ,,כנרש" המונחים בהגדרת להבדלים לב בשים בעולם.
המספר שבאנגליה בשעה כביש, לקילומטר רכב כלי 18.5 נמצאים שבישראל המפתיעה לעובדה
יורד,ן1ר:.1.8. בסולם הלאה, וכן 10.3 בבלגיה ,10.6 הברית בארצות ,11.2 הוא המקביל
הרבה,מאשר' אצלנו נמוך תושבים לאלו* הממונעים הרכב כלי מספר זאת, ?עומת באוסטרליה.
ע^רה,;. פי. אצלנו מאשר זה מספר גדול למשל, וקנדה, בניוזילנד לאיטליה. פרט אחרות, בארצות

, :: י: , וכוי. וחצי שלשה פי באנגליה חטשהעשר, פי בארצותהברית

מספרית בצורה שהוצגה לתאונות, העיקריות הסיבות בבחינת משתקפים המתוארים התנאים .

, ר86. מחוזית) (חלוקה ,85,84 בטבלות וגראפית
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טבלה
ורכים הסיבותתאונות 1935  העיקריות

התאונה כאז/הי0במספריםמינוי

מסוכנת 13730%80.4ונסיעה

רגל דולבי 15799.30/0שגיאות

ואחרים מיכאניים 801%47ליקויים

מסוכנות 0/"3963%דרכים

5703.30/0שונות

הכל 17076100.00/0בסך

85 טבלה
1955  המחוזות לפי  העיקריות הסיבות  דרכים תאונות

הבל ירגשליםטר תלאביבמחת המרכזמחההצפןןמהווחיפהמחתמחת
3ך3 התאגגה ^5סיבת

*9
3ב:

%%
£5;(550

.*

55
}05}ע£2

.1;30ו;1
21ו;

75.90/0 1601 61.40/0 607 76.30/0 1637 85.40/0 8875 70.20/0 1010 %80.4 13730 מסוכנת נסיעה

8.3"/0 174 10.60/0 105  %11.1 239 8.2"/0 852 %14.5 209 9.30/0 1579 רגל הולכי שגיאות

8.40/0 177 9.40/0  93 6.50/0 139 2.50/0 259 9.30/0 133 4.70/0 801 ואחרימ מיכאניים ליקויים

3.00/0 63 6.50/0 64 3.30/0 71 1.50/0 159 2.70/0 39 3%"/0 396 מסוכנות ורכים

4.40/0 93 %12.1 120 2.80/0 60 2.40/0 250 3.3^0 47 3,30/0 570 שונות

%100.0 2108 100.00/0 989 %100.0 2146 100.00/010395 %100.0 1438 100.00/017076 הכל בסך

86



86 טבלה

התאונות סיבות
1955

%וי.80

^8■

*נ.9

3.3 5'.

*,,,,* דרכינו לקויים קזגי*נות גסיקנה
מסוגגווג גיבורם הולכיוגל מסוכגוג
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דלהלן: 87 בטבלה ניתן הדרכים לתאונות הסיבות של מלא "".","/פירוט יי י י י י

87 טבלה
19541.955  הסיבות פירוט  ורכים האונות

למיניהן 19551954הסיבות

מסוכנתא. 1373012136נסיעה

מופרזת 445394מהירות
מסוכנת 35762838נסיעה

דרכים ובפרשות בניינות. זהירות 41793582חוסר
מכוניות 21372037עקיפת

בזולת 15471604איהתחשבות
ורשלנות לב תשומת 135127חוסר

אחורנית 14011199נסיעה
פתאומיתי 277332עצירה

אסור בכיוון 3323נסי'עה

רגלב. לכי ו נ. 15791031שגיאות

חלשים או זקנים 11947אנשים
ממנו או הספר לבית הולכים ילדים

ברחוב משחקים: 3737ילדים.
אחרים 654351'/דים

רחוב חוציט 285213כבוגרים
(חונה) רכב בכלי יורדים או עולים 16668מבוגרים

הנסיעה בשעת מהמכונית 1ל20נפילה
אחרים רגל 298244הולכי

ואחריםגי ם י י נ א כ י מ; 801642ליקויים

;■ ייתר 109105עומס
פגומים 230180בלמים

פגום 6045הגה
אחרים מיכאניים 275180פגמים

פגומים 712אורות
תאורה 4863חוסר

מסנוורים 7257אורות

ממוכנותד. 396347דרכים

רטובים או חלקלקים 254251כבישים
משובשים 7058כבישים
בדרכים 7233מכשולים

570598שינותה.

הנהג של ומבוכה נסיון 9586חוסר
 58שייכרות
השגחה בליו חיים 175137בעלי

י . שמאל מצד 1חנייה

י , 295366שונות

1707614754הכלבכך

של',חוםר או ורבנית מסוכנת נסיעה של שונות צורות ידי על נגרמו התאונות מכל %80.4
נסיעה מופרזת, מהירות כגון: בדרך, המשתמשים אחרים באנשים והתחשבות דרכים נימוס
ונסיעה אינהפנוייה, כשהדרן מכוניות עקיפת דרכים, ובפרשות בפינות זהירות חוסר מסוכנת,

\<יי.\::.י ך ;" .: י" .*ן. הדרך). של שמאל בצר או חדסטריים (ברחובות אסור בכיוון
ליקויים  השלישי במקום ירג^; הולכי של שגיאותיהם עומדות בםולםהםיבות ה#ני במקונ! ■

גרט הסינוור ואורות.מסנוורים. תאורה חומר פגומים, אורות גם נכללו זה בסוג טיכאניים".
אחוז בחצי כלומר ,17,076 מקריםמתור ב72 בהן, המעורבים הנהגים טענת לפי לתאונות,

י.; , , " ■ התאונות. ממספר בערך



 לתאונות הסיבות בראש נכבד והמקום שמור ארצותהעולם שברוב אחת, שטיבה לציין יש .
השיכרות הוכרה לא 1955 בשנת התאונות. מספרי על כלל אצלנו משפיעה אינה  השיכרות

, _ , . המקרים. כל של ב%0.03 אלא לתאונות כסיבה
כתוצאה נהרגו הדוח שבשנת מראה התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של .הבחינה
; ילדים 296 מהם איש, 1308  קשה נפצעו . ילדים 40 מהם איש, 134 הדרכים מתאונות
הולכי היו הפצועים מן ר2442 ההרוגים מבין 75 י^רים. 1088 מהם איש, 4994  קל ונפצעו
 הפצועים מן ו702 8,הרוגים מכוניות; נוסעי  הפצועים מן ר3860 ההרוגים מן, 59 רגל;
ההרוגים ממספר 56(/0 אופניים. רוכבי  הפצועים מן ו748 הרוגים 12 אופנועים; רוכבי
ההרוגים מספר הגיע הקודמת בשנה רגל. הולכי איפוא, היו, הפצועים ממספר ט%38 ומעלה
הנסקרות. השנים בשתי שווה היה הפצועים בין הרגל הולכי אחוז ל52.570; הרגל הולכי מביין

88 ה ל ב ט 1

■ 195319541955  הנפגעים  דרכים תאונות

?לסשהפצועיםוזרץנים פעתים
.ד,!?כיטםעיםרגלהולכיהשנה הכליםנוםערגלהולביםנגסעירגל סר

יילריםמנתריםילדיםמנתריםילריטמנונרים ילריםמנתריםילריםמנתריםלריסמנתרים

1955
1954
1953

41
53
80

34
43
35

53
87
59

6377
344
335

227
218
186

635
732
653

691058
999
,961

780
622
500

2548
2818
224(1

3686436
5916
5055

1():)0105410*1

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

134
1308
4994

183
1294
4439

174
1174
3707

הכל! 643659165055בסך

,10.6  ב1954 ,8  1955 בשנת אצלנו היה תושבים 100,000 לכל בתאונות ההרוגים מספר
.14  1952 ובשנת 10.4 ב1953

מהם ילדים, 1424 בתאונות נפגעו הדוח בשנת שנפגעו. לילדים בייחם המצב ביותר חמור
איפוא, עלה, בתאונות שנפגעו רגל הולכי הילדים מספר מכוניות. .נוסעי ו383 רגל הולכי 1041
נסיעה בשעת שנפגעו ילדים הובאו לא הקודמים הדוחות של (בהשוואות ב0י?17.9 1955 בשנת

שנפגעו). הנוסעים של הכולל נכללו.במספר אלא לחור, בחשבון במכוניות
פצעים נפצעו (%20.0 (כלומר מהם 286 נהרגו. (%2.8 (כלומר, שנפגעו הילדים מן 40

קלים. פצעים נפצעו יתרם קשים;
89 ה ל ב ט

19541955  רגל הולכיי ילדים  שנפגעו ילדים  ורכים תאונות

הפגיעה 10551551סוני
א! 7<רינ>י

נאלחים הירידה

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

■

34
227
780

43
218
622

 20.90/0
+ 410/0
+ 25.40/0

הכל ■בסך ■ .1041883+ 17.90/0

'ילדים " 1955■■נוסעימכוניות■

הפגיעה 1055םגגי

הרוגיםו
קשה פצועים
קל פצועים

6

69
308

הכל 383בסך

89



.הסברה ידי על סכנה, בה שאי] להליכה היגדים לחינוך מתמידים מאמצים מקדישה המשטרה
הלומד. הנוער בחוגי תנועה בענייני ההתעניינות טיפוח ידי ועל יישוב ובמקומות ספר בבתי

קורם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש בפגיעות רק לא מתבטא התאונות של נזקן
בשנה %42.0 (לעומת %45.9 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. במשק בל
שני רכב כלי כל שכמעט דבר של פירושו בארץ. שנרשמו המורשים הרכב כלי מכל הקודמת)
בשנה %39.8 (לעומת המשא מכוניות מכל %42.7 תאונה. ידי על איפעם נפגע בדרך הנמצא
הקודמת) בשנה 52.4^0 (לעומת ופרטיות מוניות  הנוסעים מכוניות ג?כל 57.7^0 הקודמת),
אולם בתאונות, מעורבים היו הקודמת) בשנה %13.7 (לעומת האופנועים מכל ר%14.9
מכלל 152.790 הקודמות: בשנים הגיעו שאליהם השיאים כל על השנה עלו האוטובוסים
בממוצע, מעורב, היה אוטובוס כל כלומר, בתאונות, מעורבים היו המורשים האוטובוסים

וחצי. בתאונה
של הנהגים רוב של הנסיעה ולהרגלי הנהיגה לצורות מזעזעת עדות משמש זה דברים מצב

בארץ. הממונעים הרכב כלי
90 ליה ב ט

המעורבים הרכב כלי  תאונות
19541955  המורשים הרכב כלי ימםפר עם השוואה

בתאונות המוקרבים תרכב כלי

סוג
הרכב כלי

הרכב
כלי

ינוהמורשים אתוובמספר
ביו

המעורבים
המורשים

195519541955195419551954

ושונות משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים

20212
17944
1932

11377

18644
16267
1843

10655

8627
10362
2951
1700

7429
8529
2495
1463

%42.7
57.7%
152.7%
14.9%

%9,8ג
52.40/0
135.4%
13.7%

הכל 36401991645.90/0%42.0*'5146547409בכך

של הבאתם ירי ועל בדרבים פיקוח ידי על בתאונות למלחמה המורים אמצעים נוקטת המשטרה
על גם וכן ספר, ובבתי עולים ביישובי בערים, הסברה פעולות ירי על למשפט, תנועה עברייני

הנוער. של הבטחון משמרות הררכת ידי
העיקרי, שתפקידם פיקוח, סיורי להפעלת חדשה שיטה תכנון של בשלב נמצאת השנה סיום .עם ,

.1956 בשנת תופעל זו שיטה דרכים. תאונות למנוע יהיה הייחודי, ואה
בשנת עסקו הכל בסך התאונות. בחקירת גם התנועה משטרת הפיקוח.עוסקת על גויסו!
מבצעים (מלבד בדרכים ממשי בפיקוח  מיעוטם בממוצע, איש 338 תנועה בתפקידי הדוח
הסיבה ובתביעות. ברישום בחקירתתאונות, ורובם וטקסים), חגיגות אורחים, ליווי כגון שונים,

. אדם, כוח קשיי  לכך
וכיו"ב) מקומיות רשויות צה"ל, התחבורה", (משרד שונים גורמים עם פעולה שיתפה המשטרה
אזהרה ושלטי תמרורים להצבת המקומות בקביעת פעיל חלק ונטלה ולתכנונה התנועה להסדר

., הנדסיים. שיפורים ובהצעת
הזמן מבחינת השונים, לגורמיה] לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו בהן טבלות, מספר להלן

אחרים. וניתוחים כפריים, או עירוניים (איזורים המקום לילה), או יום השנה, (חודשי

טבל
לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

91 ה
19541955  והזמן המקום

המקוםבל הוטן;
'התאונות באיווריט

. עירוניים
באיוורים

יי י לילהיוםכפריים

י 1955
1954

י 15113
12790

12151
: 10197

2962
2593

12550
,10579

2563י
2211

באחוזים יהריבוי %5.9ג8.60/0!20/0.'014^%18.2,19.2
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92 טבלה
י מחוזית חלוקה  1955  והזמן המקום לפי  דרכים תאונות

■כל ■■: ■ : קמגזגם  יחזמן. ,
באיבריםחהאתוההמוזץו

קילת"פ
כאיזורים
לילהיוםכפריים

ירושלים 11678133541003164מחוז

תלאביב 9244876647876191625מחוז

חיפה 4674511575343נ1918מחוז

הצפון 881282599774107מחוז

המרכז 590382310801579מחוז ■324

הכל 15113121512962125502563בסך

93 ה ל ב ט
19541955  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

המעוונ הרבב כלי הרכבנזנזפרכהאתהםןנ נאההיםכלי הריבוי
19551954

משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים
אופניים

בהמות ידי על נגררים
שונים

8203
10362
2951
1700
1757
459
424

7036
8529
2495
1463
1432
409
393

+ 16.60/0
+21.50/0
+ 18.30/0
+ 16,2"/0
+22.70/0
+ 12.20/0
+ 7*90/0

הכל +2585621757בסך 18.80/0

 דרכים תאונות
94 טבלה

ואיזוחם עירוניים איזורים, 19541955כפריים  ו
\ ■

1כלי הנפגעיםרכב

ך,א1ז!7 0ת

*5
0.^
\^

9̂
/
0
./י

./,

3
.*
^*
י_

0

0
י גי

1.#

55

3
ג.

00

1955 ( איזור
1954 / עי'רוני

9021
7417

2463
2102

5784
5067

1458 .

1267
331
282

330
289

20930 1543
17703 1279

63
70

4454
. 4031

1955 / איזור
1954 ן כפרי

1341
1112

488
393

2419
1969

242
196

93
111

129
120

4926 214
. 4054 153

71
113

1848
1702

1955 / בסך
1954 1 הכל

10362
8529

2951
2495

8203
7036

1700
1463

424
393

459
409

25856 1757
21757 1432

134
183

6302
5733

95 טבלה
הפגיעה סוגי  דרכים 1955תאונות 

:. וזגזגיו\גז באחוזיםבמספריט0ת

התנגשות
דריסה

התהפכות
גלישה

, 11456
3658
561
38

יי .
75.80/0
20.20/0
3.70/0
0.3%

הכל יבסך
15113100.00/0
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96 טבלה

יהזמן לפי  דרכים תאונות
550;.12י

1952 19 53 4955

92
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1241
1008
1100
1040

קןמן 1093
12550

195 דרכים5 תאונות
העונה רחדעןי הזמן לפי

י ב ר ר
יוכר
אוגוסג'ן
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
כ: כזה

78.32

30. 6"/

83.2 %

84.6 %

87.7 %

89.7 %

89.2 */,

87.0 %

84.7 %

81 .5 ./.

76.7 %

73.6 %

2

93



98 טבלי. 3

המעורבים הרכב כלי דרכים תאונות
19 5 4 1 9 55
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ונפג.3בינו בית תאו
הגטבה רזדנבוי כלפ:י

העוגתי יגגםיןן
ב3נגגביכל =

111

>|
ץ1

. 

>*

הסזגתי הטויא
תאונות

1 60 0

1 400

1 2 00

1000

800

60 0

400

200
12 *{ 10 9 87 6 5 .י 3 21

0\



100 טבלה
19541955  וים אח ובמקומות. הגדולות בערים דרכים תאונות

התאונות מספר
לכל

תושבים 1000

הנפגעים
פצועים הדרגים

מספר .

מטפר הרכב בלי
התאונות בעיר .

ובמחתת

מספר
התושבים השנה העיר

4.5
3.5

20.5
17.5

7.7
7.0

5,2
4.6

347
264

2,534
2,223

402 .

401

3,019
2,845

17,
.25

10
10

100
144

664
511

7,434
6,273

1,224
/1,07

5,791
4,930

3,891
3,378

35,765
33,254

י 13,607
12,539

146,000
144,000

363,500
358,500

158,000
154,500

1,121,500
1,061,000

1955
1954

1955
1954

1955
1954

1955
1951

ירושלים

תלאביביפו

י חיפה

מקומות
: אחרים

8.4
7.4

6,302
5,733

134
183

15,113
12,790

53,263
49,171

1,789,000
1,718.000

1955
1954

בסך
ההל

101 ה ל ב ט
19541955  נ'אחתים הירידה או הריבוי  אחרים ובמקומות הגדולות בערים דרכים תאונות

א! הריבוי
במספר הורידה

התאונות
תושבים 1000 לכל

הברירה או הריבוי
הנפגעים במםפר

פצועים הרוגים

או הריבוי
. הירידה

התאונות במםפר

במםפר הריבוי
הרכב כלי

ובמחווה בעיר
הריבוי
במספר
התושבים

העיר שם

+%28,6  0'>י431,4 +%75,0 . +29.90/0 י +%15.2 + 1.40/0 ירושלים
+%17.1 +14.00/0 32.00/0 +18.50/0 + 7.60/0 + 1.40/0 תלאביביפו
}10,00/0 + %0,2  +%13,6 + 8.50/0 + %2.3 , חיפה
+ %13.0 + 6.10/0 30.6"/0 +%17.5  + 5.70/0 אחריים מקומות;
+ 13.50/0 + 9.90/0 26.80/0 + 18.20/0 + 8,30/0 + 4,10/0 הכל בסך

האחוזים. בשפת 100 הטבלה מסםרי

102 טבלה
1955  והזמן השנה חודשי לפי קטלניות תאונות

את מראה זו טבלה : הערה

ההרוגים מספר

רגלהחודש נוםעינ1תולכי ו.

1055 אנשים1904. מחםתאונות
אנשיםילדים מהםתאונות.

.ילדים
אטור
עירוני

אחור
לילהיוםכפרי

5ינואר ■173322325
■4933311פברואר ;314

1615121254488151מרץ

712221552534אפריל
1214662685793מאי
16106641010288151יוני

1012663454691יולי

101444אוגוסט :1■י 6714 .68. 2
347נ71344333ספטמבר

,19812125אוקטובר 771. 109163
11196625616556נובמבר
593ל!12131111511דצמבר

הכל בסך
*

129156.757534 .; 54596636610524

103טבל 1ה

קטלניות,ל תאונות 1 התאונה |1955סוגי

מספרהתאונהסוגמספר
התאונות

. התנגשותרריםה תניםהההתהמכותגלישה.

הכל יבסך 12963379. 134

%7.00,0האחוז 00/0.ז8.70/0י0/"64.3.

%
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קטלניות תאונות
1 95 5

%ו/58
%41.9

רגל תולעי נוסעים
הפגיעה סרגי

51.2 0 48.8*

כפרי עירוני
רים ר יד י א

81.^;>

18.6<',

רם לילה
הזמן

'17.8 .י:

גטגיאות.
רג.ל הולכי

97
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106 טבלה
1955  תאונות נפגעי

נוסעי.מכוניות  נפגעים וגל הולכי  נפגעים
וזבל 70

כמרי אטור עירוני אטור כפרי אטור עירוני אטור
פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועים,הרוגיםפצועיםהרוגים

13463021991294311285351125

אופניים רוכבי נפגעים אופנוע רוכבי נפגעים

כפרי אטור עירוני אטור בפרי איוור עירוני אטור

פצועיםהרוגיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגים

652817476505'93

107 לוה ב ט
19541955  השנה חורשי לפי  ורמים תאונות

1954 1955 החורש

11271091
9711020
11881065
1123998
12511065
1297980
13481012
14261141
11901090
13501091
53561057
14861180

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

12790 15113 הכל בסך

108 טבלה
1955  והשנה חודשי לפי בלבד) רגל (הולכי תאונות נפגעי

הילדים, אתת מהם

ילריםמבוגרים

11843
8056
11590
!0996
138112
125102
121111
*39100
€1086
14498
14766
14081

רגל הולכי החודש

26.70/0
41,20/0
43.9%
46.80/0
44.8%
44.9%
47.8%
41,80/0
46.20/0
40.50/0
31.0"/"
36.70/0

41.40/0 1041 1476

161
136
205
205
250
227
232
239
186
242
213
.221

2517

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

99
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וכפריים נביחוכייכו אידרריכו

109 ה ל כ ט
0
0

גיסננים ו 1

רכרםנבים 1ג:כי הרלכי



110 טבלה

תאונות נפגנני
קל פצועים סשה כצועיכו ים ג. ו רו

1953

4174

1954

12?*

1955

1308

1953

17*

1954

16?

1955

434

11111

ר\± הוכיכי הרובים
'1 953

115
1 95^ '1 9 5 5

נוסנגים הרוגים
1 9 53 1954 1955

59 59

ילדיםמהנז

101
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נפגעים  האוכלוסיהתאונות 

מספרהשנת
ההאתוה

מספר
האןכליונויההנביגעיבו

ההמתות מםפך
100,000 לכל

הנגזגוןיט מספר
חעשבימ

(89,000845361י,193515,1136,4361

:95412,7905,9161,718,000744344

תנועה עבירות .2

בשנה 138,128 לעומת תנועה, עבירות 148,141 התנועה שוטרי ידי על נרשמו הדוח בשנת
העבירות משפטי של חיסולם בעיית נפתרה טרם הצער, למרבית .(%7.2 של (עלייה הקודמת
לנאשם המאפשר החוק תיקון דרכים), מתאונות הנובעים המשפטים (וכן התנועה חוקי על
לא במשפט, :ולטעון להופיע שיצטרך מבלי מראש, קצוב בסכום קנם המשפט בית בקופת לשלם
על לפעמים הטילו שהשופטים העובדה היתה לכך הסיבות אחת בו, שניתלו התקוות את אימת
לפעמים הקנס; לעבירות שהוקצבו מאלה שלמטה בסכומים קנסות בפניהם שהופיעו הנאשמים
להם שניתנה האנשים של כמחציתם רק הנאשמים. של בהיעדרותם או* זה נמוך קנם הוטל
עונשי מספר .(49,521 מתוך 25,240) זו בזכות השתמשו משפט בלי הקנס את לשלם הברירה
בייחם עוטר איננו זה מספר נם אולם הקודמת), בשנה 120 לעומת 245) השנה הוכפל המאסר
בביטול גם אמורים אלה דברים הנהגים. של ועבריינותם בדרכים הבטחון מצב לחומרת מתאים
בשנה 184 לעומת מקרים 303) מספקת במידה לא אך הוא, אח שעלה הנהיגה, רשיונות
תיקים גם ובכללם השוטפת, בשנה שחוסלו המשפטים כל את כוללים דלעיל המספרים הקודמת).
שנרשמו דוחות סמך על. שהוגשו המשפטים מתוך הקודמת. מהשנה ועומדים תלויים שנשארו
;123  חודשים 6 עד לתקופה  מהם רשיונות. שלילת עונשי 191 הוטלו השוטפת בשנה
רשיון ביטול עונש הוטל מקרים בשני ורק 5 שנתיים עד משנה ;61  שנה עד חודשים ט6

נמוך. היה הקנסות של הממוצע גם משנתיים. למעלה של לתקופה

נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן התנועה עבירות את המפרטות טבלות להלן
העבריינים.

112 טבלה
19541955  התעבורה חוקי על עבירות

לפגניתן 1955עב*רוח

רישוי 14,80315,977עבירות
מופרזת 12,07115,546מהירות

נוסעים של מסוכנת 3,4284,066הסעה
רכב כלי תאורת 8,44311,050עבירות

שניתן לאות או לתמרור איציות
רמזור שוטראו ידי 13,69511,882על

מספרים שלטי 2,034עבירות 2,266י
מטען 1,8841,605עבירות

כחוק שלא 27,55822,632חנייה
ורשלנית זהירה בלתי מסוכנת, 19,12415,137נהיגה

אופניים ■11,718עבירות 8,445
מיכאניים 2,3592,914ליקויים

וצפירה רעש 803810הקמת
רגל הולכי 4,0443,184עבירות

שלישי צד ביטוח 2,8643,980עבירות
עבירות 23,31318,634שאר

הכל 148,141138,128בסך
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1954

113 טבלה 1

1955  ותוצאות פעולות י התעבורה חוקי על עבירות

19551954הפעולה

תיקים 122,283112,478נרשמו
קנס עבירות 49,52146,966מהם

המשפט ובבית במשטרה 4,5917,642בוטלו
תלויים שהיו תיק,ים (כולל למשפט הובאו

הקודמת) השנה מן 127,047116,335ועומדים
112,452102.538■נידונו
112,344102,428נקנסו

קנם ברירת לפי 25,24023,631מהם
1,4691,518זוכו

נהיגה רשיונות) 303184בוטלו

מאסר עונשי 245120הוטלו
קנס בתוספת מאסר עונשי 13961מהם

לצבא שהועברו 309406התיקים
ועומדים 23,492תלויים 19,732י

בל"י קנסות, הכל 1,031,747767,171סך

בל"י הממוצע, 9.1807.490הקנס

טהר י.
הכללי המפקח
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